
Rennebunytt 1

Rennebunytt
Informasjonsblad og Annonseorgan    Nr. 10/2015    4. juni    Årg. 38

Informasjon



Rennebunytt2

Administrasjon
Adresse:  Berkåk, 
 7391 Rennebu
E-post:   post@rennebu.
 kommune.no 
Telefon:  72 42 81 00
Telefax:  72 42 81 01
Åpningstid:  08.00-15.30

ordfører Ola T. Lånke
Telefon: 72 42 81 10
E-post: ola.lanke
 @rennebu.
 kommune.no

Rennebu- 
nytt

Utgiver  Rennebu kommune og 
 Mediaprofil as

Redaktør   Dagfinn Vold
Red.utvalg rådm. Birger Hellan 
 (ansv.red.) 
 ordfører Ola T. Lånke 
 Janne Havdal Nordbø
 Evy-Ann Ulfsnes

Adresse Rennebu Nytt, 
 c/o Mediaprofil as, 
 Rebustorget Berkåk, 
 7391 Rennebu 
Telefon 72 42 76 66
E-post  Redaksjonelt:
 dagfinn@
 mediaprofil.no
 Annonser:
 mari@mediaprofil.no

Web  www.rennebunytt.no
 

 www.rennebu.
 kommune.no

Abonnement Gratis alle husstander 
 i Rennebu, Jerpstad, 
 Kvikne og Soknedal.
 
Opplag dette nummer
 4.500
 Sendes ut til alle 
 hytteeiere i Rennebu og 
 på Kvikne i tillegg til 
 vanlig distribusjon.

Abonnement 
Rennebu Nytt

kr 430 pr. år

Kontakt 
Mediaprofil AS

Berkåk, 7391 Rennebu
tlf. 72 42 76 66

mari@
mediaprofil.no

Du kan også lese 
Rennebunyttsom pdf på
www.rennebunytt.no

Dette er en sannhet på mer enn én måte. Men i det som-
meren nærmer seg må vi benytte anledningen til å skryte 
litt av ferievikarene. For også dette året vil de rykke inn 
på ulike poster for å utføre viktig arbeid for kommunen. 
Du vil møte dem i mange forskjellige jobber - hele 86 
skoleelever og studenter skal bidra til å ”redde” Rennebu 
fra stans og stagnasjon i ferietiden. 

Hvor finner vi så disse reddende englene? Jo, ved barne-
hagene og SFO vil noen av dem tre inn og ta seg av våre 
håpefulle, mens personalet skifter på å feriere. Hele elle-
ve ungdommer skal utføre arbeid i teknisk sektor; male, 
snekre, gjøre rørlegger- eller elektrikerarbeid, klippe ple-
ner, sørge for renhold, transport osv. 
Andre skal jobbe på kirkegårdene eller i Barnas 
Naturverden med vedlikehold av hytter og stier, merking 
og skilting. Det betyr at du kan påtreffe noen av dem i 
kjeldress til og med på fjellet.

Så vil flere også denne sommeren være avløsere ved 
sykehjemmet. Ikke minst personalet der har utfordrende 
arbeidsdager året gjennom og trenger tid til å koble av. 
Da er det godt at det finnes unge mennesker som både 
har lyst og vilje til å gjøre en innsats og bistå dem som 
ikke kommer seg noe sted.     
Men det er ikke bare i kommunen du finner ferievikare-
ne. Også i det private næringsliv, i butikker og på gårder 
får mange sysselsetting og ikke minst verdifull arbeids-
erfaring.

Sommerjobber er godt for mangt. - Godt selvsagt for 
kommunen og næringene, som får løst vikarutfordringer 
og vedlikehold på en grei måte. Hva skulle vi gjort uten 
disse mange ungdommene? - Og godt, tror jeg, for ung-
dommene selv, som kan tjene noen ekstra grunker til sin 
feriekasse, eller helst til bruk gjennom skoleåret. Og som 
en slags bonus; verdifull arbeidstrening. Kanskje er det 

den viktigste og mest varige del av kapitalen de får med 
seg. 

Hva har jeg mest lyst til å si til disse unge heltene? Jo, 
aller først; takk for at dere søker jobb her! Dere er svært 
verdifulle for oss! Kanskje du også kan ta med et aldri så 
lite råd: Prøv å gjøre ditt beste for at inntrykket som sit-
ter igjen etter deg skal bli så positivt som mulig - det vil 
kunne betale seg senere. 

Til alle oss andre vil jeg si, at selv om ferievikarene som 
oftest er flinke, har mange av dem kanskje ikke all ver-
dens erfaring, samtidig som de skal vikariere i jobber de 
kanskje aldri har hatt før. Det kan være svært krevende i 
seg selv. La oss derfor vise tålmodighet, være overbæren-
de og kanskje til og med bidra varsomt med litt veiled-
ning, om det kjennes naturlig. Gjort på rette måten kan 
det føre til at du får deg en god venn!

Husk at ferievikarene er de vi så gjerne vil ha tilbake i 
faste jobber når grunnutdanningen en dag tar slutt! For 
til syvende og sist er det kompetansen som skal redde 
også bygda, kompetansen i de mange ulike jobber rundt 
på arbeidsplassene. Får vi ikke tak i den, stopper i hvert 
fall Rennebu! Lykke til i sommerjobben og god ferie til 
alle!

Uten skoleungdommen 
- stopper Rennebu?! 

Friluftsdager 2015
Også i år blir det arrangert friluftsdager for 1. - 4. 
klassinger, og dette skjer i tidsrommet 24. - 26. 
juni. 

Dette er et samarbeid mellom Rennebu kommune, 
Idrettsskolen og frivilligsentralen. Friluftsdagene er naturligvis en 
perfekt arena for å markere friluftslivets år, og arrangørene har 
lagt opp til et ekstra spennende program, med blant annet elgsa-
fari og krokodillesafari. En av dagene er viet skogbruk, og her del-
tar fagpersoner både fra Rennebu kommune, Statsskog og Lensa. 
Friluftsdagene avsluttes i år med en dag på Håggåsetra.

Informasjon om friluftsdagene blir delt ut på skolene, og for 
dem som lurer på noe er det bare å ta kontakt med Maj Britt på 
Frivilligsentralen eller miljøarbeider Sondre. 

- Vi trenger også gode, voksne medhjelpere for å få gjennom-
ført dagene, så hvis noen har tid og lyst til å være med en eller 
flere dager setter vi stor pris på det. Dette bruker å være veldig 
trivelige dager, så det er bare å ta kontakt hvis du syns det høres 
spennende ut, oppfordrer Maj Britt.
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Sommer-Rennebu
Sommeren står for 
døra, og vi lurte på hva 
folk i Rennebu synes 
om kombinasjonen 
sommer og Rennebu. 

Vi stilte følgende spørsmål:
•	 Hva er det beste med 

Rennebu om sommeren 
og hva er ditt beste som-
merminne? 

•	 Hva liker du å gjøre om 
sommeren? Hvilke opple-
velser oppsøker du selv?

•	 Hvilke planer har du selv 
for sommeren? 

Nils Petter Gundersen, 
Berkåk 

- Det beste med Rennebu 
er alle de fine turmulighe-
tene og muligheten til å nyte 
naturen og friluftsliv. Selv om 
jeg tidligere var en aktiv lak-
sefisker, har jeg ikke tatt mye 
laks. Jeg hadde min beste fis-
kesesong på over 20 år da jeg 
i fjor mistet en laks!! Som du 
skjønner har det ikke blitt mye 
fangst opp gjennom årene. 
Mitt beste ferieminne har jeg 
fra da jeg var guttungen og 
bodde utenbygds. Jeg ferierte 
ofte i Rennebu og var med i 
slåttearbeid. Jeg har mange 
gode minner om solfylte som-
merdager med gårdsarbeid og 
bading. I voksen alder har jeg 
også fine ferieminner fra uten-
landsturer, bl.a. til USA. 

- Om sommeren oppsø-
ker jeg gjerne naturen. Jeg har 
planer om fjelltur i Trollheimen 
i sommer og kanskje blir det 
også noen sykkelturer i nær-
miljøet. Tar da gjerne turen 
innover mot Slette, Døvatnet, 
Skaumsjøen og Nåverdalen. 
Ellers går det nok med litt tid 
til vedarbeid og skogsarbeid. 

- I sommer skal sønnen 
min feire bryllup, så da blir det 
kombinert ferie og bryllupsfei-
ring i Kroatia og Monte Negro. 
Det er selvfølgelig stor stas når 
sønnen skal gifte seg, så det er 
noe jeg gleder meg til.

Kristin Løfshus, Berkåk

- Jeg synes Buvatnet er en 
fin plass om sommeren og 
tar gjerne turen dit for å nyte 
fine sommerdager. Ellers er 
det mange turmuligheter i 
Rennebu som hele familien 
benytter seg av, både som-
mer og vinter. Mitt beste som-
merminne har jeg nok fra da 
vi bygde hytta vår i Resdalen 
mens ungene var små. Da var 
både store og små i aktivitet. 
Ellers har jeg mange fine som-
merminner, både fra da jeg var 
lita og nå i voksen alder. 

- De siste 3 årene har vi 
reist til Knarrlagsundet på 
Åge Aleksandersen-konsert. 
Dette er en hyggelig tradisjon 
med gode venner. Vi drar også 
gjerne til syden om sommeren, 
men tar like gjerne korte turer i 
nærmiljøet, og ofte litt på spar-
ket.

- I sommer gleder jeg meg 
til å oppleve Torget på Berkåk, 
med kafébesøk og litt shop-
ping. Torget har blitt en hygge-
lig møteplass nå etter at kaféen  
åpnet. Det blir hyggelig å treffe 
venner og kjente og ta en kopp 
kaffe der en fin sommerdag. 
Årets ferie går i år til Santorini, 
og det gleder jeg meg til.

Håkon Gunnes, Nordskogen 

- Det er mye bra i Rennebu, 
både sommer og vinter. 
Selv liker jeg å tilbringe mye 
av tiden i løpet av som-
meren ved skytterbanen i 
Gammelstødalen. Jeg er veldig 
jaktinteressert, og det blir nok 
litt jakt i løpet av høsten. Ellers 

synes jeg det er et bra fritidstil-
bud for både barn, ungdom og 
voksne her i kommunen.

- Jeg og familien har tidli-
gere ofte tatt turen til Mora i 
Sverige. Ellers har jeg mange 
gjøremål hjemme i sommer, så 
jeg kommer nok til å tilbringe 
mye tid hjemme med vedar-
beid og diverse annet forefal-
lende arbeid. Skal ikke se bort 
ifra at det blir en fisketur eller 
to heller. 

- Jeg har ingen konkrete 
planer for denne sommeren, 
men det blir helt sikkert noen 
småturer med bil. Det er man-
ge fine steder å se, både her i 
kommunen og ellers i Norge. 

Karen Rogogjerd, Voll og 
Amalie Eggan, Ulsberg

- Det beste med Rennebu 

om sommeren er den 
fine naturen og alle de 
fine badeplassene vi har. 
Aktivitetstilbudet til oss som er 
unge i Rennebu er kjempebra 
og det er lett å finne på noe. Vi 
er ofte på kunstgressbanen for 
å spille fotball, og der møter 
vi vennene våre. Karens beste 
ferieminne er fra Norway Cup 
og Amalie har gode minner fra 
campingturer i Orsa og Rättvik 
i Sverige.

- De er ganske samstemte 
når de forteller hva de liker å 
gjøre om sommeren: å sove 
lenge om morgenen, bade, 
spise god mat, spille fotball 
og sole oss. Dessuten liker vi å 
være mye ute. Vi tar oss gjerne 
en fjelltur når vi er på hhv setra 
og hytta. Karen drar gjerne på 
Rogogjerdssetra og Amalie på 
familiens hytte i nærheten. 

- I sommer skal vi begge 
på Norway Cup, noe vi gle-
der oss til. Kanskje blir det en 
campingferie også, avslutter 
Amalie med et smil.

Av Lillian Toset

Bygdasenteret 
– til tjeneste!

Selv om Bygdasenteret har utviklet seg til å 
bli et aktivt service- og tjenestetilbud hele 
året, er det ingen tvil om at sommeren er den 
travleste tiden. Da stikker både turister og 
andre veifarende innom for å få informasjon 
om det som foregår her i Rennebu, og distrik-
tet rundt oss. 

Merete Fossum ønsker deg velkommen til Bygdasenteret.

Hos Bygdasenteret får du kjøpt fiskekort for både lakse-
fiske og fjellfiske. De har også et lite utvalg av fiskeutstyr, 
og for dem som skal fiske laks er det også mulighet til å få 
desinfisert utstyret her. 

Kart og lokalprodusert mat
Noe annet man selger en god del av på Bygdasenteret, 

er kart og lokalprodusert mat. Det er stort sett turkart som 
fins i hyllene her, og ifølge daglig leder Merethe Fossum er 
dette noe som etterspørres hele året. Lokalprodusert mat er 
jo populært som aldri før, og i Rennebu har vi etter hvert fle-
re matprodusenter som har gjort suksess med kortreist mat. 

- Dette er populært både som gaveartikler og ellers, så 
vi selger en god del slike produkter både til fastboende og 
tilreisende, forteller Fossum. 

Tjenester
Bygdasenteret tilbyr også et bredt spekter av tjenester, og 

spesielt vasketjenester har blitt populært. 
- Vi har flere faste oppdrag både for bedrifter og privat-

personer, og dessuten en god del rundvasking og andre 
enkeltoppdrag, sier Fossum.

Bygdasenteret har inngått samarbeid med Vedsentralen 
om formidling av ved, og dette har også blitt et populært til-
bud. Innenfor kommunens grenser bringes også veden ut til 
den som bestiller. 

Bygdapøbben
I kjelleren hos Bygdasenteret ligger Bygdapøbben, og 

dette har blitt et populært møtested. Om sommeren tar man 
også i bruk terrassen, og her blir det både trubaduraften og 
temakvelder gjennom sommeren. 

- Vi ser jo at det kommer litt ekstra folk de gangene vi 
har spesielle arrangement, og vi har prøvd oss både på after-
sau, afterski, seniorpøbb og forskjellig annet, i tillegg til at 
vi har hatt våre populære quizkvelder, forteller pubansvarlig 
Jan Inge Flå. Han oppfordrer også til å komme med innspill, 
både i forhold til musikere, tema og andre ting.

- Vi ønsker å være et trivelig treffsted for flest mulig, så 
det er bare å komme med gode ideer, sier Flå. 

Brosjyrer og informasjon
I hyllene hos Bygdasenteret er det et godt utvalg av 

informasjonsbrosjyrer, hovedsakelig fra Rennebu og regio-
nen rundt. I tillegg har man naturligvis brosjyremateriell fra 
interessante attraksjoner og områder litt lenger unna. 

- Berkåk og Rennebu er jo et sentralt stoppested for 
turister og veifarende, så det er greit at vi er litt oppdatert 
på det som skjer rundt omkring. Jeg vil jo også si at vi har 
god oversikt på det som foregår her i Rennebu, så jeg vil 
absolutt oppfordre både hyttefolk og fastboende til å stikke 
innom for å få noen gode tips, avslutter Merethe Fossum på 
Bygdasenteret.

Av Mona Schjølset

Reisen til fjellet - et nettverk med opplevelser!
Reisen til fjellet SA er et 

nettverk for kultur- og natur-
basert reiseliv i Rennebu, og 
nettverket har nå vel 20 med-
lemmer. Medlemmene er rei-
selivsbedrifter som tilbyr opp-
levelser innen kultur og natur.
Reisen til fjellet tilbyr mange 
spennende opplevelser, som 
seterliv og kubjeller, salgsut-

stilling med kunst og hånd-
verk. Du kan høre amboltens 
klang, smake nybakte brød-
varer, gå i pilgrimenes fotspor, 
oppleve fjellet fra sykkelsetet, 
sitte på hesteryggen til fjellets 
topp, eller kort og godt opp-
leve skogens ro.

Les mer på www.reisentil-
fjellet.no



Rennebunytt4

Håggåsetra i friluftslivets tegn!

I forbindelse med Friluftslivets år 
er det flere arrangement og aktiviteter 

som gjennomføres, og på Håggåsetra er det lagt 
opp til et spennende og variert program 

gjennom store deler av juni.

I perioden fra 6. - 28. juni 
blir det kunstvandring, kul-
turskolekonsert, kommune-
styremøte med åpent møte 
først, seminar med temaet 
”klimapilegrim og økofilo-
sof”, formiddagskonsert med 
Tuva Børgedotter Larsen, der 
hun fremfører smakebiter fra 
”Sound of Music”, som har 
gått på Trøndelag Teater i vår. 

Salgsutstillingen Live 
eARTh

Under verdens økonomiske 
forum i Davos i vinter presen-
terte USA’s tidligere visepre-
sident Al Gore prosjektet Live 
Earth, der det vil bli arrangert 
klimakonserter i byer over hele 
verden. Artistene som deltar 
vil på denne måten fremme 
krav om tiltak for å bekjempe 
klimaendringene. 

På Håggåsetra har man 
valgt å ta dette ned til et lokalt 
nivå, med en kunstutstil-
ling som har fått navnet Live 
eARTh. Her bidrar 17 kunstne-
re fra Trøndelag. Utstillingen er 
åpen hver helg i juni, og lørdag 
den 13. blir det også arrangert 
kunstvandring med kunsthis-
toriker Øystein Voll som guide. 

- På Håggåsetra er vi opp-
tatt av naturvennlige livs-
former, og vi ønsker å bruke 
natur, kultur og kunst for å vise 
hva dette kan gi av livsglede. Vi 
er derfor veldig glade for å ha 
fått i stand denne utstillingen, 
som vi tror vil skape en flott 
ramme rundt de øvrige arran-
gementene i denne perioden, 

sier Børge Dahle, som sammen 
med kona Unni, er vertskap på 
Håggåsetra.

Alle aldersgrupper
Det er også flere som har latt 

seg inspirere av Friluftslivets 
år, og valgt å legge sine mar-
keringer til Håggåsetra i juni. 
Friluftsdagene, som arrangeres 
i perioden 24. – 26. juni, har 
blitt et årvisst tilbud for kom-
munens 1. – 4. klassinger. I år 
har de valgt å legge sin avslut-
ningsdag til Håggåsetra. 

For en litt mer voksen 
aldersgruppe arrangerer fri-
villigsentralene i Oppdal og 
Rennebu, Rennebu dagsenter 
og Den kulturelle spaserstok-
ken tur til Håggåsetra man-
dag 15. juni. Her blir det både 
underholdning og kaffesalg, 
samt at deltagerne får høre 
litt om livet på Håggåsetra og 
ta kunstutstillingen nærmere i 
øyensyn. 

- Fra sentralt hold er det 
presisert at de eldre er en klar 
målgruppe i friluftslivets år, 
så derfor ønsker vi å legge til-
rette tilbud også for dem som 
ikke er så mobile lenger, men 
likevel har glede av å være ute, 
forteller Maj Britt Svorkdal 
Hess, som er leder på Rennebu 
Frivilligsentral. 

Kulturskolekonsert
I år har også kultursko-

len i Rennebu valgt å legge 
sin tradisjonelle vårkonsert til 
Håggåsetra onsdag 10. juni. 
Dette har også vært gjort tid-

ligere, og det er vel ingen tvil 
om at selv en konsert som er 
så bra som denne bruker å 
være, får en ekstra dimensjon i 
de vakre omgivelsene. Elevene 
som går på kunstfag i kultur-
skolen blir også en del av Live 
eARTh med sin utstilling. 

- Vi syns det er viktig å 
inkludere disse unge kunst-
nerne i utstillingen. Det håper 
vi virker både inspirerende og 
motiverende, samtidig som de 
faktisk er med og gjør utstil-
lingen enda mer spennende og 
interessant for publikum, sier 
Dahle.

Kommunestyremøte og rei-
selivssatsing

Den 18. juni blir det også 
miljøskifte for kommunesty-
rerepresentantene, som denne 
dagen avholder sitt møte på 
Håggåsetra. I forkant av møtet 
vil Børge Dahle holde et inn-
legg der han kommer til å pre-
sentere ”en realiserbar visjon 
om hvordan friluftsliv kan gi 
Rennebu kommune et fortrinn i 
reiselivssammenheng.” 

Her tas det utgangs-
punkt i fjellområdet Blåøret, 
Brattskarven, Trollhøtta og 
Ramshøfjella, og hvordan det-
te området kan utvikles i reise-
livssammenheng. 

Dialogseminar
19. juni arrangeres et semi-

nar med overskriften ”klima-
pilegrim og økofilosof”. Dette er 
et samarbeid mellom kirka og 

2015 er av Klima- og miljødirektoratet utpekt 
som Friluftslivets år. Her i Rennebu er arran-
gement med spesielt fokus på Friluftslivets år 
samlet på denne siden!

Overordnet mål med året er å gi friluftsliv økt oppmerksom-
het og at året skal gi varige resultater i form av økt deltakelse i 
friluftsliv i alle deler av befolkningen. Året skal gi økt bevisst-
het om friluftslivets positive effekter knyttet til folkehelse. Året 
skal videre øke bevisstheten om allemannsretten og de svært gode 
mulighetene som alle i Norge har til å utøve friluftsliv. 

Hovedmålgrupper for året er barn, ungdom og barnefamilier.

(Miljødirektoratet)

Ida Skamfer blir med når Kulturskolen 
holder konsert på Håggåsetra onsdag 10. juni.

Tuva Børgesdatter Larsen, som for tiden er med i 
musikalen Sound of Music ved Trøndelag Teater, 

holder konsert på Håggåsetra 20. juni.
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Håggåsetra i friluftslivets tegn!

rådet for økofilosofi, og det vil 
bli dialog, innlegg og filosofis-
ke betraktninger rundt temaet 
livsglede og friluftsliv. 

Begrepet klimapilegrim har 
blitt brukt i forbindelse med 
et internasjonalt, tverrkirkelig 
engasjement for klimarettfer-
dighet. I forbindelse med dette 
engasjementet arrangeres det 
pilegrimsvandringer både i 
Norge, Sverige, Danmark og 
Tyskland, og startskuddet går 
på Svalbard / Nordkapp den 7. 
juni. Underveis legges det opp 
til dialogmøter, seminar og 
forskjellige aktiviteter, og det 
hele avsluttes med en vand-
ring fra Tyskland til Paris, hvor 
klimatoppmøtet blir arrangert 
i perioden 30. november – 11. 
desember. 

Formiddagskonsert
Dagen etter dialogsemina-

ret får publikum mulighet til å 
oppleve smakebiter fra ”Sound 
of Music” på Håggåsetra. Tuva 
Børgesdotter Larsen har denne 
vinteren gjort stor suksess som 
eldstejenta Liesl i Trøndelag 
Teaters oppsetning av den 
kjente musikalen. Hun har 
også vært stand in i den kvin-
nelige hovedrollen, Maria von 
Trapp, og har høstet strålende 
kritikker for begge rollene. 

- En ting er å oppleve dette 
på teateret, men å oppleve det 
i bjørkeskogen på setervollen 
tror jeg blir en spektakulær 
opplevelse, sier Børge Dahle.

Tekst: Mona Schjølset
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NERSKOGSKONSERTEN
Skarbakkan, Nerskogen

lørdag 29. august kl 19.00
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29. august er det 
konsert med 
Violet Road  i 
naturskjønne 
omgivelser på 

Nerskogen  
Kjøp billetter til 

årets konsertopplevelse på: 
www.billettservice.no

VElKOmmEN

w
w

w
.m

ed
ia

pr
ofi

l.n
o

Mer informasjon om Nerskogen 
www.nerskogen.net

www.nerskogsrittet.no
www.nerskogenlandhandel.no

Nerskogen har unike kvaliteter for friluftsliv. 
Her kan du boltre deg i urørt natur innover 
Trollheimen med besøk på Jøldals-
hytta, gå langs merkede og tilrettelagte 
turstier, ta en sykkeltur på seterveien rundt 
Granasjøen - eller rett og slett bare kose 
deg i sola med kaffe og en sjokoladebit ...
Når vi nevner Granasjøen - hva med en 
fisketur?

Vil du ha en skikkelig utfordring har du 
muligheter for fantastiske toppturer 
i Trollheimen til Svarthetta, Trollhetta 
eller Blåhø. Du kan også hive deg med på 
Nerkogsrittet, som går den 15. juni.

Når du først er på Nerskogen anbefaler vi 
å ta en tur innom for å gjøre matinnkjøpene 
på Nerskogen Landhandel - en butikk 
med åpningstider tilpasset fritidsbeboerne 
som er på besøk i helgene og som også 
selger lokalprodusert mat.

Nerskogen har alle muligheter
- for hele familien!

Nydelige 
       Nerskogen

Arrangør:

Nerskogen grendalag

Bill. kr 350,- + avg

Samarbeidspartnere: Billetter:
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Opplev Rennebu på sykkel
Rennebu har mange flotte turmuligheter med syk-
kel - enten du ønsker rolige familieturer i merket 
sykkelløype eller friske turer på fjellstier. 

I boka “40 turer i Rennebu” er det beskrivelse av 
11 konkrete sykkelturer, men flere av de andre 
turene i boka kan også egne seg for sykkel.

 38 40 turer i Rennebu
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Tur 15:  Halland camping- Undal verk - Berkåk
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Tur 21: Tysksætra - Innerdalen
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Tur 38:  Kleva - Jøldalshytta

Tur 38: Kleva - Jøldalshytta
- Lengde: 4,7 km
- Stigning: 50 m

Ta av fra Rv 700 på Grindal og kjør på gamle 
Nerskogsveien opp bakkene (skiltet Vognild). Ta 
av til høyre på toppen av bakkene etter drøye to 
kilometer. Her er det skiltet Jøldalshytta, og etter 
hvert kommer du til Jøldalsveien som er bomvei.

Fra parkeringsplassen på Kleva er det fint å gå 
eller sykle etter traktorveien inn til Jøldalshytta. 
Turen innover fra Kleva til Jøldalshytta går gjen-
nom lett og åpent terreng. Du passerer flere 
gamle sætervoller, den første du kommer til er 
Jølhaugen. Det er en fin tur både sommer og vin-
ter. Jøldalshytta er bemannet deler av året, og er 
en svært hyggelig overnattingsmulighet i fjellhei-
men.

Tur 15: Halland camping - Undal Verk 
- Berkåk

- Lengde: 12,6 km
- Stigning: 260 m 

Halland Camping øst for E6, sju kilometer 
nord for Berkåk, er utgangspunktet for denne fine 
turen langs Holtveien via Undal Verk til Berkåk.

Fra campingen går veien rett sørover under 
jernbanen ved Valøkkja, som er et tidligere 
anleggsområde i forbindelse med bygginga av 
Dovrebanen først på 1900-tallet. Fra Valøkkja er 
det noe stigning oppover mot Gravakslan, som 
ifølge nedtegnelser hadde første bosetting så tid-
lig som på 1600-tallet.

I dag eies eiendommene av gårdene Grøtan 
og Gunnes. Fra Gravakslan har du fin utsikt mot 
Ilfjellet. Videre går Holtveien forbi Slette og i ret-
ning Døvatnet. Ta av fra Holtveien og ned mot 
Undal Verk. Du kan også gå stien fra Slette langs 
Skauma til Undal Verk. Undal verk var ei kobber-
kisgruve som ble satt i drift i 1659. Gruva har ikke 
vært i drift siden 1971.

Turen egner seg godt som sykkeltur, og om 
vinteren kjøres det opp skispor i området. Turen 
kan også gjennomføres som rundtur hvis en føl-
ger Træthaugveien langs jernbanen fra Berkåk og 
nordover.

Tur 21: Tysksætra - 
Innerdalen

- Lengde: 16,2 km
- Stigning: 200 m

Ta av til høyre (når du kom-
mer nordfra) fra Rv 3 på Innset. 
Etter ca to km er det skilt mot 
Innerdalen. Kjør ca to km til, ta 
til venstre i et nytt kryss mot 
Tysksætra.

Ved Tysksætra er det mulig-
het for å parkere, men også for 
å kjøre videre mot Innerdalen 
eller Stortjønnvollen. På sykkel 
er det fint og ta en rundtur om 
Stortjønnvollen til Bustaden, 
der det finnes flere godt syn-
lige dyregraver.

Fra Bustaden tilba-
ke mot Tysksætra følges 
Innerdalsveien, eventuelt kan 
en forlenge turen innover mot 
demningen og videre mot 
Kvikne.
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Åpningstider
Fredag 14. august kl. 11-19
Lørdag 15. august kl. 10-18
Søndag 16. august kl. 10-17

Barn under 16 år: Gratis 
Dagsbillett voksne: kr 150
3-dagers billett:  kr 350
Gratis parkeringwww.rennebumartnan.no
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Norges ledende salgsutstilling for husflid og håndverk

Berkåk, Sør-Trøndelag 
14.-16. aug. 2015

Elektrisk aften

Charlotte Audestad
Samfunnssalen Berkåk - fredag 14. aug. 
Dørene åpner kl 21.00 På scenen kl 22.00
Billetter kr 275,- kan du kjøpe på Martnaskontoret 
tlf  72 42 77 48 eller på www.rennebumartnan.no

Vi jubilerer

Konserten 
arrangeres 
i samarbeid 

med

med band

180 kvalitetsutstillere Opplevelser for store og småNorges ledende salgsutstilling
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Nerskogsrittet:

Unik 
sykkelopplevelse 

Søndag 21. juni arrangeres Nerskogsrittet for sjette gang, og arrangørene 
håper på god deltagelse både i trim- og turklassen. Ifølge Kjetil Værnes, 
som er leder i arrangementskomoteen er det heller ikke i år de helt store 
overraskelsene verken når det gjelder selve rittet eller opplegget rundt. 

- Vi føler vel at vi har fun-
net en hensiktsmessig form 
som fungerer for oss, så da blir 
det bare små justeringer fra år 
til år. Det som er viktigst for 
oss å poengtere er at dette er 
et sykkelritt som er overkom-
melig for de aller fleste, enten 
de vil sykle så fort de kan eller 
ta seg litt bedre tid ute i løypa, 
sier Værnes. 

Deltagerpremie
Som tidligere år blir det 

også i år premie til alle som 
deltar. I tillegg er det en 
ekstra påskjønnelse til de 
som deltar for femte gang. 
Det er to forskjellige løyper 
i Nerskogsrittet. Trimklassen 

og de yngste ungdommene 
(t.o.m. 13/14 år) sykler ei løype 
på 18 km, mens løypa i tur-
klassen er 52 km lang. 

- Den korteste løypa er en 
fin trasé rundt Granasjøen, og 
den passer godt selv for fami-
lier med relativt små barn, sier 
Værnes. 

Samarbeidsprosjekt
Nerskogsrittet er et samar-

beidsprosjekt mellom Oppdal 
Sykkelklubb, Nerskogen 
Grendalag og Rennebu IL. 
Det er Oppdal Sykkelklubb 
som er teknisk arrangør, mens 
grendalaget har ansvar for 
parkering, kiosk og vakthold. 
Håndballgruppa i Rennebu 

har ansvaret for saft- og mat-
stasjoner. 

- Denne arbeidsfordelin-
gen fungerer veldig bra, og vi 
begynner å få god rutine på 
det som skal gjøres. Det vi ikke 
har kontroll på er været, så der 
må vi bare krysse fingrene og 
håpe på det beste. Sol og fin-
vær setter jo selvfølgelig en 
ekstra spiss på det hele, men 
uansett vær ønsker vi alle hjer-
telig velkommen til en flott 
sykkelopplevelse i naturskjøn-
ne omgivelser på Nerskogen, 
avslutter Kjetil Værnes på veg-
ne av arrangementskomiteen.

Tekst: Mona Schjølset

Hytteforum 
Nerskogen er stiftet

Hytteforum Nerskogen har som formål å være 
et samarbeidsforum og bindeledd mellom 
medlemmene i saker som har felles interesse 
og fremme saker overfor annen part.

14 hytteforeninger og vei-/vasslag 
var representert på stiftelsesmøtet av Hytteforum Nerskogen.

Under årsmøtet i Nerskogen Løypeforening som-
meren 2013 ble det nedsatt ei gruppe som skulle jobbe 
fram et fellesorgan for hytteforeningene på Nerskogen. 
Denne gruppa som senere har blitt kalt interimstyre har 
bestått av Tom Christensen fra Øverlandsfeltet, Ole Ragnar 
Thanem fra Sørøyåsen Hytteforening og Olav Stenhaug fra 
Varghaugkjølen Hytteforening.

Interimsstyret har i disse to årene hatt flere møter hvor 
ideer rundt hvordan et slikt Hytteforum skal være har vært 
drøftet. Det har vært gjennomført flere fellesmøter med hyt-
teforeningene og den 20. mai i år ble Hytteforum Nerskogen 
formelt stiftet.

— På det nylig avholdte stiftelsesmøtet var 14 hyttefore-
ninger og vei-/vasslag representert .

Det var et interessant og godt møte hvor det var stort 
engasjement og deltakelse fra de fremmøtte. Navn var et 
tema og vi landet på ”Hytteforum Nerskogen”, forteller 
Olav Stenhaug. 

 
Forum for fellessaker

Hytteforum Nerskogen er ikke en ny hytteforening, men 
et organ som skal ivareta fellesinteresser for hyttefolket og 
som kanskje også kan være av interesse for lokalbefolknin-
gen. Hytteforeningene lever sitt eget liv, men hvis en hyt-
teforening har en sak som den mener kan ha interesse for 
flere, så kan de bringe dette inn til Hytteforum Nerskogen. 
Hytteforumet vil da behandle dette i sitt styre og vurdere om 
dette er noe som naturlig frontes videre av fellesskapet.

— Vi har sikkert utfordringer og saker som har felles 
interesse for oss alle, sier Stenhaug.

Geografisk avgrensning 
Som naturlig tilhørighet til Hytteforum Nerskogen er 

de blitt enige om geografisk avgrensning i sør fra starten 
på Skarbakkan langs R512 ned til Grindal, Leverdalen og 
Hoelsbakkan samt Jøldalsveien. Hytteforum Nerskogen vil 
bli innmeldt i foretaksregisteret.

Valgt styre
Det ble valgt et styre som består av fem medlemmer og 

disse nevnes her i alfabetisk rekkefølge: Hans Petter Faanes, 
Sørøyåsen Hytteforening, Eirik Skare, Kåsen Hytteforening, 
Torfinn Schiefloe, Minillkåsen veilag, Olav Stenhaug, 
Varghaugkjølen Hytteforening og Ole Ragnar Thanem, 
Sørøyåsen Hytteforening.

 
— Vi har inntrykk av at Rennebu kommune tar i mot oss 

på en positiv måte og vi ser fram til et godt samarbeide med 
ordfører og administrasjon, sier Stenhaug - som håper at 
samtlige hytteforeninger, vei-/vasslag og enkelt hytteeiere vil 
bli med som medlemmer i Hytteforum Nerskogen.

 
 Av Dagfinn Vold
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Søndag 21. juni 2015 
kl 12.00
Sykkelritt, 52/18 km, på Nerskogen i
Rennebu. Start og mål ved Granasjøen.

For mer informasjon:

nerskogsrittet.no

Traséen går langs grus- og asfaltvei. 
Premier til 1/3 i ungdomsklassene, 
de tre beste i voksenklassene, 
og til bestemann og bestedame. 
Deltagerpremier til alle og uttrekkspremier.

Nerskogen grendalag - 
Oppdal sykkelklubb - 
Rennebu IL

i samarbeid med

Ta kontakt 
for en hyggelig 

hytteprat!

Tlf 72 42 64 90 - www.lundhyttebygg.no

Kvalitet i hver ei flis
Hyttetomter - Stavlaft - Bindingsverk

Vi har produsert kvalitetshytter i over 30 år, 
og tar hånd om hele prosessen 

- fra prosjektering til nøkkelferdig.

Se også Nerskogenhyttegrend.com

Velkommen 
til Nerskogen

Bygdapøbben er åpen
fredag og lørdag – hele året
Åpningstider 21.00 – 02.30

Servering 21.00 – 02.00

Sommerpøbb
Levende musikk - i samarbeid med
Havresekken Booking er trubadurer

engasjert på følgende datoer:

Terrassen er en etterspurt
og sosial møteplass

26. juni
10. juli 
31. juli

Martnashelga:
14. og 15. aug

Forbehold om endringer
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Violet Road 
til Nerskogskonserten

I år arrangeres Nerskogskonserten for 4. gang, og det var en meget fornøyd 
arrangementskomite som kunne slippe nyheten om at Violet Road blir årets 
trekkplaster under den spektakulære konserten på setervollen 

Violet Road har de senere 
årene gjort seg svært positivt 
bemerket for festivalpublikum 
rundt om i landet, og har etter 
hvert opparbeidet seg ry som 
et fengende og publikums-
vennlig liveband.

Innspill fra publikum
Ifølge markedsansvarlig 

for Nerskogskonserten, Arve 
Withbro, var det innspill fra 
publikum som gjorde at arran-
gørene bestemte seg for å satse 
på Violet Road i år. 

- Vi fikk mange tips om 
dette bandet, og de fleste 
poengterte deres fengende 
musikk og evne til å kommu-
nisere med publikum, forteller 
Withbro. 

Han påpeker også at ban-
det har vært en coming star i 
norsk musikkbransje de senere 
årene, og har fått strålende kri-
tikker både for sine album og 
ikke minst for sine liveopptre-
dener.

Fire brødre og en vokalist
Violet Road er et band 

bestående av de fire musi-
kerbrødrene Håkon, Hogne, 

Halvard og Hermann Rudberg 
fra Kåfjord, samt vokalist Kjetil 
Holmstad-Solberg fra Andøya. 
Bandet ga ut sitt første album 
i 2008, og har siden kommet 
med ytterligere tre album. I til-
legg til låtproduksjon og stu-
dioarbeid, har Violet Road gjort 
seg svært positivt bemerket 
som liveband, og er et yndet 
trekkplaster for både festivaler 
og konserter rundt omkring i 
landet. 

Høy standard
Arrangørene av Nerskogs-

konserten har helt fra starten 
lagt vekt på kvalitet i alle ledd 
av arrangementet. 

– For det første skal artiste-
ne være av nasjonal standard, 
og det samme gjelder kvalitet 
på lyd og lys. Logistikken rundt 
konserten stiller også større 
krav til gjennomtenkte løsnin-
ger enn hva som er tilfellet for 
mange andre arrangører. Både 
vær og transport er store spen-
ningsmomenter i forbindelse 
med Nerskogskonserten, men 
vi gjør oss nyttige erfaringer 
hvert år, sier Withbro.

Gode samarbeidspartnere
Både Withbro og resten av 

arrangementskomiteen er fulle 
av lovord om de støttespillerne 
som stiller velvillig opp år etter 
år. 

- Vi har både samarbeids-
partnere, sponsorer og ikke 
minst en fantastisk dugnads-
gjeng som er med på å få det-
te arrangementet vel i havn. 
Uten dem hadde det ikke vært 
mulig, så vi er veldig takknem-
lige for den velviljen vi blir 
møtt med, sier Withbro. 

Arrangementskomiteen 
benytter også anledningen til 
å takke publikum, som hvert år 
bidrar til god stemning rundt 
arrangementet. 

- Både lokalbefolkningen, 
og ikke minst hytteeierne i 
området, har fått et sterkt eier-
skap til konserten, så vi ønsker 
alle hjertelig velkommen til 
en flott opplevelse med Violet 
Road den 29. august, avslut-
ter Arve Withbro på vegne av 
arrangementskomiteen. 

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Følg med beitedyra
I disse dager slippes det ca 16.000 sau og lam i utmarka 
i Rennebu. Det er fint om dere som bruker utmarka tar 
kontakt hvis dere ser ting som er unaturlig. 

Ser dere en død sau eller 
et rovdyr så er det viktig at 
dere tar kontakt snarest, 
kontaktinformasjon står på 
øremerket. Hvis det ser ut 
som om sauen er blitt drept 
av et rovdyr så ta kontakt 
med Statens naturoppsyn 
(SNO). 

Det er både i Rennebu og 
Oppdal utvidet båndtvang. 
Dette skyldes at det er mye 
beitedyr i utmark. I til-
legg så er det tamreindrift i 
Trollheimen. 

I områder der bufe beiter er båndtvangen utvidet i tida 
fra 21. august til 31. oktober. Dette gjelder i hele Rennebu 
kommune. 

Hvis du som turgåer finner sauekadaver i utmark – hva 
bør du gjøre?
1. Se om du finner øremerket på sauen. På innsiden av 
 merket står dyreeiers navn og telefonnummer. 
 Ta kontakt med dyreeier. Angi hvor du er. Har du GPS 
 marker funnplass på denne. Denne bør være innstilt på 
 kartdatum WGS84 og posisjonsformat UTM/UPS.
2. Hvis dere ikke finner noe øremerke, ring rovdyrkontakt 
 Frode Mærk (917 06 440), Evy-Ann Ulfsnes (977 64 085)
 eller Jon Kvam (918 12 279).
3. Merk funnplassen. Prøv å beskriv hvor du er.
4. Om mulig er det flott om kadaveret kan dekkes til, så en 
 slipper ytterligere ”forringelse” etter at det er funnet, da 
 øker mulighet for å finne dødsårsak.
5. Poenget er at varslingen skjer så raskt som mulig og at 
 dyreeier blir informert og rovviltkontakt varslet, og med 
 korrekt stedsangivelse så en enkelt klarer å finne 
 kadaveret. 
6. Rundt omkring i beitesonene henger det tilsynsplakater. 
 På disse tilsynsplakatene står det navn på dyreeiere og 
 telefonnummer.
7. Har dere fotoapparat med, ta gjerne bilde. 

Båndtvang
I Rennebu kommune skal hunder ut over den generelle 

båndtvangen i perioden 1. april - 20. august holdes i band 
eller forsvarlig innestengt eller inngjerdet slik det går fram 
av punkt a-e nedenfor. 

a) hele året på og ved idrettsanleggene i Rennebu. 
b) på og ved merkede og preparerte skiløyper fra det tids-
 punkt de blir preparert og fram til og med 31. mars. 
c) i rekreasjonsområdene og lekeområdene, avgrenset slik 
 det går fram av vedtatte reguleringsplaner. 
d) Viltnemnda i Rennebu gis fullmakt til å innføre 
 båndtvang under ekstraordinære forhold som gjør det 
 påkrevd for å beskytte viltet. 
e) i områder der bufe beiter i tida fra 21. august til 31. 
 oktober. Dette gjelder i hele Rennebu kommune. 
      
Sikringsreglene i punkt a-e gjelder ikke for hunder som 
brukes til de formål som er beskrevet i hundelovens § 9. 

Bli observatør på 
www.skandobs.no

Nettstedet Skandobs.no er det skandinaviske rapport-
systemet for gaupe, jerv, brunbjørn og ulv, og her kan alle 
legge inn obserasjoner og bli rapportør. Observasjonene her 
blir bl.a. brukt i forbindelse med erstatningssaker. Evy-Ann 
Ulfsnes ved landbrukskontoret oppfordrer alle turgåere og 
andre som har observasjoner om å legge inn her, og det er 
også en egen App som kan brukes.

Terje Storli, Astri 
Snildal, Vigdis Krovoll 
og Arve E. Withbro sitter 
i hovedkomitéen, og de 
gleder seg stort til årets 
konsert.
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Åpningstider
Mand -torsd 9.30-17  Fredag 9.30-21
Lørdag 9.30-18 Søndag 12-16

Telefon 72 42 55 22/994 94 384
narbutikken.nerskogen@ngbutikk.net

www.nerskogenlandhandel.no

Nerskogen

landhandel

lokal mat og lokale produkter

nystekte brød, turbøker, turkart, 

fiskekort, jaktkort, propan

NORGES ENESTE CIRKUSNORGES ENESTE CIRKUS

BESTILL PÅNETT OG FÅ 70 KR I RABATTPR. BILLETTRABATTKODE:
CA70

BILLETTSALG PÅ: WWW.ARNARDO.NO ELLER I CIRKUS FRA KL 12

BERKÅK    GRUSBANEN   

LØRDAG 13. JUNI KL 16

REDD FOR VILLE DYR? INGEN FARE! VI HAR INGEN.

«FOLKEFORLYSTELSE 

PÅ ØVERSTE HYLLE» 

              AGDERPOSTEN 16/3

ELG PÅ TUNET ved Stamnan i Rennebu: 
Sesongen 2015: Visning hver onsdag og lørdag kl 11:00
Grupper (min 10 pers) etter avtale, ring 482 76 037 / 930 06 099
Priser sesongen 2015:
voksen kr 100,-
barn (5-12 år) kr 50,-
max pr fam 250,-

Du finner oss i krysset ved fv700 /
Fv 510 skiltet til 
Gunnes/Nerskogen/Vognild VELKOMMEN!

Vi feirer 20 år
i Friluftslivets år
Servering i Sælehusene, kl 11-15

Ramsjøen/Vidalen  20. juni
Damtjønna  28. juni 
Hævertjønna  6. september

Utstillinger og arrangement 2015    
6. - 28. juni: «LIVE eARTh» 17 kunstnere og kunsthåndverkere
13. juni kl. 12: «Kunstvandring»  Kunsthistoriker Øystein Voll

19. juni: «Klimapilegrim og økofilosofi» -seminar
20. juni kl. 12: «Live eARTh-konsert» 

Tuva B. Larsen - vokal, Kyrre Havdal - piano og Bergmund W. Skaslien - bratsj
8. - 23. august: «KVINNER – NATURligvis» 

Inger Sitter, Gudlaug Blæsterdalen, Greta G. Hagen, Åse Fredrikson, Randi K. 
Bjertnæs, Bjørg J. Skjulsvik og DUODU v/ Anne G. Sørum og Rita Nylander 

Galleriet - Håggåsetra 
Gisnadalen i Rennebu

“Kulturbeite”

Mer info: www.haaggaan.com

Olsmedalssætra	  i	  Gisnadalen	  
Billettpris	  kr	  325,-‐	  inkl	  gebyr.	  

	  Billetter:	  bit.ly/Sensommerkveld	  

Konserten	  starter	  kl	  19:00,	  tunet	  åpner	  kl	  17:00	  	  
Salg	  av	  mat	  og	  drikke.	  	  	  

Ring	  90653315/95914319	  ved	  spørsmål.	  

TRØNDERHØNS	  PÅ	  SÆTRA	  	  
Siri	  Gjære	  –	  Marianne	  Meløy	  –	  Ingrid	  Bergstrøm	  

5.	  september	  2015	  	  
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Skruen opp:

Alf sin faste trimtur
Rennebu kan by på mange turmuligheter, og det er mange fine stier som 
leder til fine turmål. Alf Gunnes har en litt mer utfordrene fast trimtur 
– rett opp Skruen og til varden.

— Det er en luggum tur 
med skikkelig trim, og når 
en kommer opp på brona 
så får en skikkelig oversikt 
over Vollagrenda og bygda. 
Motivasjonen med turen det 
er gleden med å komme opp, 
forteller den spreke pensjonis-
ten som bor på Nesset på Voll 
– med Skruen som nærmeste 
nabo.

520 meters stigning
Turen til Alf starter fra 

Nesset og går først over bekk-
en Skørva før han følger en 
skåvei opp til pilegrimsleia og 
Osphaugen. Dit er det ca 1 km. 
Det er fra Osphaugen at stig-
ningen begynner for alvor, og 
derfra til varden på Skruen er 
det ca 1,6 km. Samlet stigning 
fra Nesset til varden er på 520 
høydemeter. Varden ligger på 
792 meter over havet. 

— Det er litt bratt, men en 
kan slappe av og nyte turen 
underveis. 

Grendalaget ryddet stien
Stien opp Skruen er en 

gammel sti som ble mye  
brukt tidligere. Som 
mange andre stier, vok-
ste den igjen. For noen 
år tilbake ble stien ryd-
det og merket av Voll 
grendalag, og den er 
kommet med i boka 40 
turer i Rennebu som tur 
nr 8 Vollen – Skruen og 
den er også inntegna på 
det nye turkartet som kom ut 
i fjor.

Fast trimtur
— Nå er turen gått mye, og 

det er blitt en solid tråkket sti, 
forteller Alf. 

Fra Osphaugen er det en 
grei sti oppover, og det brattes-
te partiet er de siste 200 meter-
ne. Men, det er fin gressmark 
og fint å gå hele veien.

Alf går turen flere ganger 

Tur 8: Vollen – Skruen
Stigning: 520 m - 380 fra øvre p-plass

Denne turen kan være en 
liten formtest! Du kan ta av 
fra Rv 700 like sør for tettste-
det Voll og parkere ved gården 
Vollen. Et annet alternativ er 
å parkere ved Osphaugveien 
i Pilegrimsleia som du fin-
ner ved Hurundsjøveien 
(bomvei). Målet er varden på 
Skruen (792 moh.). Allerede 

fra starten går du i bratt terreng. Stien opp har såpass stigning at vi anbefaler å ta mange pau-
ser!

Oppe på Osphaugen er det utkikkspunkt. Gå frampå og nyt utsikten! Fortsett stien oppover 
– oppover. Her er det bratt! Men utsikten når en kommer over  tregrensa er strålende og verdt 
hver en svettedråpe! Denne turen er en sommertur.

Oppe på høyden er det flott utsikt utover Vollagrenda. Du ser også en gammel nedslitt 
steinutgard.

Ved Skruen er det mye reinrose som blomstrer rundt St. Hans-tider. Dette tyder på at fjellet 
her er kalkholdig og næringsrikt.

hver sommer, og i fjor var han 
opp hele 22 turer. 

— I år ligger jeg bedre an 
enn fjoråret, og det har blitt 
min faste trimtur. Det kan 
være greit å ha med seg vann 
og litt næring, og det er en tur 
som absolutt anbefales, sier 
Alf – som har en konkurranse 
med seg selv om å gå raskest 
mulig opp. 

Av Dagfinn Vold

Friluftslivets år 2015:

Pensjonistforeninga 
anbefaler stier og 
gåturer i Rennebu 

Rennebu Pensjonistforening er opptatt av å 
bruke Rennebus natur til trimturer. 

— Vi anbefaler boka ”40 turer i Rennebu” som sel-
ges blant annet på Bygdasenteret. Der er det mange gode 
utgangspunkt for turer, sier Herbert Bjærum – leder i pen-
sjonistforeninga. Bjærum forteller at det også er satt ut 20 
trimposter rundt om i Rennebu, og i 2014/2015 var det hele 
26.999 ”turkvitteringer” i trimbøkene på disse trimpostene.

Bjærum og pensjonistforeninga har satt opp forslag på 
gåturer som kan egne seg for aldersgruppen. 

På Berkåk har de følgende forslag:
•	 Mjuklia og opp til Mjuken, forbi Kosbergsetra og 

videre mot Risknappen
•	 Fra Gamle Kongevei ovenfor helsesenteret langs en 

nedlagt vei ned til E6 går, over E6 og rundt Buvatnet.
•	 Buvatnet rundt med trimpost 
•	 Træthaugveien med trimpost ved Tovlia 
•	 Åsveien opp til «Masta» Røåsen med trimpost
•	 Åsveien og Røåsen rundt ved Nylykkja (Aspeggen), 

videre Taubaneveien ned til Sentrum 
•	 Følge veien fra Skamfærsvingen opp mot Døvatnet, 

Innset, Slette eller Skaumsjøen

På Nerskogen er det flere muligheter, blant annet den 
merka Minillstien eller en kan gå fra Heldalen og over til 
Jøldalshytta. En kan også gå til Jøldalshytta fra parkerings-
plassen ved Kleva – en tur på ca 5 km.

På Rennebuskogen har en utmerket utgangspunkt i 
Pilegrimsleden, eller en kan gå til Ryphøa, Heverfallet og 
Heverfallsetra.

På Gisnåsen, kan en følge sykkel-/turløype til 
Seljebrystet.

Nedover i bygda er det fine turmål i Gunnesgrenda 
med Kollbotnan, Jakobshaugen og Mælasetra. På Stamnan, 
kan en gå til Bystvaet forbi Frambanen, og fra Voll er 
Hurundsjøveien et fint alternativ. Grindal har Voraløypa, og 
vil en ta en ekstra lang tur kan en følge Pilegrimsleden mel-
lom Gisnåsen og Jorlia - ca 42 km. 

— Vi ønsker innspill om andre stier som egner seg godt 
for pensjonister, for det er viktig at så mange som mulig er 
klar over mulighetene som finnes.

Ta kontakt med: Herbert mobil 920 16 700 – eller e-post: 
herbert.bjarum@gmail.com

Av Dagfinn Vold

Alf Gunnes er en ivrig 
trimmer, og varden på 
Skruen er hans faste 
trimtur.
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Vi bygger din drømmehytte

Nye og spennende
hyttemodeller!

Sande Hus og Hytter AS – tlf 950 93 400

www.sande-hytter.no

Hytter
Restaurering

Tilbygg

Ta gjerne kontakt!

Rune Hilstad
993 07 823 - ru-hi@online.no

GrusRennebu

Behov for pukk/grus?
Vi kan levere pukk i forskjellige fraksjoner. Grus til diverse 

formål. Dessuten utfører vi små og store gravejobber, 
eksempelvis drenering, tomtegraving og masseutskiftning.

Vi påtar oss også oppdrag på Kvikne.

Ring for uforpliktende prat!

Betty tlf 404 84 478
Graving: Vidar tlf 472 53 224

te@rennebu-grus.no

       BERKÅK, 7391 RENNEBU

tlf 901 07 634
joaftre@getmail.no

Gratis måltaking
og pristilbud

Persienner 
utvendig/innvendig

Vi kan også skifte duk på
dine gamle markiser

Nye markiser

Tradisjonelt smedarbeid

RennebuSmia AS, Terminalveien 8, 7391 Rennebu
tlf 488 44 401 - www.rennebusmia.no - Facebook/Rennebusmia

Vi smir våre produkter på tradisjonell måte. Vi kan smi det meste f.eks. dørlås, 
dørbeslag, opphengskroker, skiltoppheng, lysekroner og lysestaker. De fleste 
produktene kan tilpasses kundens behov.

Vi tar også på oss større arbeider som f.eks. trapper, rekkverk og porter. 
På nettsiden vår har vi også netthandel av smedprodukter.

RennebuSmia holder til i nye lokaler bygd i tradisjonell stil på Berkåk, der det også er 
eget utsalg. Vi kjøper antikk og har utsalg av f.eks. stoler, bord og kister. 
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”Sjustenan” 
- turmål med historisk sus
Sommerhalvåret er høysesong for fine turer i skog og mark, og mange 
syns også det er ekstra spennende når turmålet har en interessant historie. 
”Sjustenan” som ligger i fjellområdet øst for Nåverdalen har vært et myte-
omspunnet sted, og forklaringene på steinsamlingen har vært flere.

Den historien som oftest blir refe-
rert er om brudefølget som var på vei fra 
Tylldal til Soknedal etter en bryllupsfei-
ring. De ble møtt av et voldsomt uvær i 
fjellet, og hele brudefølget omkom. Som 
et minne ble det derfor reist bautasteiner 
på det stedet der brudefølget ble funnet.

Farlig ferd i fjellet
Knut Strand er leder i Innset 

Historielag, og han kjenner godt til både 
historien om brudefølget og andre teo-
rier omkring ”Sjustenan”. Ifølge Strand 
er utredningen ”Farlig ferd i fjellet”, 
skrevet av Lil Gustafson, en veldig god 
oppsummering av de historiske fortel-
linger og teorier som er knyttet til områ-
det. Gustafson skrev denne artikkelen 
til Rennebu Historielag sitt årsskrift i 
1992, og under gjengir vi noen av punk-
tene som forteller litt om historien i dette 
området.

Gammel ferdselsvei
Den veien det blir antatt at brudeføl-

get fulgte er en fjellovergang med gamle 
tradisjoner, og i pilegrimstiden var Tylldal 
et sentralt stoppested på vei til Nidaros. 
Fra Tylldalen gikk ferden over Glomma 
nær Tynset, hvor veien delte seg i flere 
greiner. En av dem gikk opp Fådalen, 
forbi Stugusjøen og ned til Kviknebygda. 
Herfra er en av veiene videre den som 
brudefølget sannsynligvis har fulgt. 
Hvorfor de skulle til Tylldalskirken er et 
annet spørsmål som har vært gjenstand 
for diskusjon, og her er teoriene flere. En 
enkel forklaring kan være at enten brud 
eller brudgom kom herfra. En annen 
forklaring kan henge sammen med den 
avfolkningen som skjedde etter svarte-
dauen på 1300-tallet. Dette gjaldt også 
for Nord-Østerdalen, og kan ha ført til 
at kirkene i området forfalt. Mangel på 
prester kan også ha ført til at flere av kir-
kene ikke var i bruk. Tylldalskirken har 
en svært sentral plassering ved den øst-
lige ferdselsvei, og kan av den grunn ha 
vært en av få som var holdt vedlike på 
den tiden. Mange mener dette er grun-
nen til at brudefølget hadde vært akkurat 
i Tylldalskirken. 

Interessant myntfunn
I området der brudefølget skal ha 

omkommet, ble det også på 1800-tallet gjort noen 
interessante myntfunn. En av myntene var fra kong 
Hans (1481-1513), tre andre fra kong Valdemar, som 
var konge i Sverige i perioden 1250-1275. Mange har 
prøvd å knytte myntene til brudefølget, men siden de 
stammer fra så forskjellige tidsrom er det vel heller lite 
sannsynlig. En mer sannsynlig teori er kanskje at det 
har stått et selehus her, og at det dermed var et over-
nattingssted for ferdafolk. Lignende myntfunn er også 
gjort ved utgravninger av tufter andre steder der man 
antar det har stått slike overnattingssteder.  

Fantasien settes i sving
De som har studert historiene i området rundt 

”Sjustenan”, og den gamle ferdselsveien over fjellet, 
har fortsatt ikke landet på en entydig konklusjon om 
hva dette egentlig er. Det kan jo tenkes at myntfunne-
ne i fjellet, sammen med de dramatiske historiene som 
naturlig nok fins fra slike fjelloverganger, har satt fol-
kefantasien i sving og dermed skapt sagnet om brude-
følget som en forklaring på steinene i fjellet. Fra andre 
steder har man også hørt lignende historier om brude-
følger som frøs i hjel i fjellet, så slike historier var ikke 
fremmed for folk på den tiden. Det er imidlertid stor 
enighet om at dette har vært en gammel ferdselsvei for 
pilegrimer, og kanskje også har det stått et selehus her. 
Hvordan det nå henger sammen kan man jo fortsette å 
diskutere, men uansett kan vi jo fastslå at  ”Sjustenan” 
er et flott turmål i et område med mye spennende his-
torie!

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Hans Erik Gynnild

Tur til Seåsen med 
kjentmann

Grindal Grendalag er et aktivt lag med mange 
aktiviteter på årshjulet sitt. Neste post på pro-
grammet blir en fottur til Innstugguseåsen 
med kjentmann søndag 14. juni. 

Grindal Grendalag er et aktivt lag, og i anledning Friluftslivets 
år arrangeres det tur med kjentmann til Seåsen. Bildet er fra en 
annen tur i regi av grendalaget – vandring langs Granas bred-
der sensommeren 2014.

Oppstarten blir ved bommen ved Jøldalsveien klokka 
11.00. Deretter går vandringa gjennom nydelig kulturland-
skap med mye vakker seterbebyggelse. Vandringa foregår 
delvis på en eldgammel ferdselsvei mellom Rennebu og 
Meldal, og kjentmann Lars Olav Hoset vil gi følget innsyn i 
mye interessant historie fra området. Her bodde blant annet 
den vidgjetne Gunda Guttormsdatter Brekken med geite-
flokken sin.

Etter om lag tre kilometers gange i lett terreng kommer 
man til Langbakkseåsen, som er hemsetra til Langbakkom 
(Myrvang). Her skal det rastes, og man vil få anledning til å 
koke kaffe og spise nista si.

Formannen i grendalaget, Turid Nordbø, forteller at man 
slett ikke behøver å ha tilknytning til kretsen for å være med 
på turen. Her er alle velkommen! Ta med godt humør og 
klær etter været.

Av Merete Fossum

Bilquiz og loppemarked 
for 5. gang

Lørdag 13. juni inviterer Innset og Ulsberg 
grendalag og Ulsberg velforening til Bilquiz 
og loppemarked for femte året på rad. 

Dette har blitt et populært arrangement, som samler 
et tjuetalls deltagende biler hvert år. Påmelding og start er 
som vanlig i byggefeltet på Ulsberg, og løypa går herfra via 
Havdal og Berkåk tilbake igjen. 

I tillegg til billøpet arrangeres det loppemarked, samt at 
Toyota Hell Bil og Prøven Bil viser fram nye biler og bobiler. 

For at stemningen skal holde seg god gjennom hele 
dagen, blir det som vanlig også salg av kaffe og kaker. 

Nærmere informasjon om arrangementet finner du på 
www.innset.nu

Sjustenan med utsikt sørvestover mot 
Oppdal og Gisnadalen.



Rennebunytt16

BERKÅK BIL

AC-Service
Hjulstillingskontroll
Service alle bilmerker
Flush og skifte av all automatgearolje      
Dekk og avbalanseringsmaskin
Hydralikkslangeverksted
Periodisk kjøretøykontroll opp til 7.500 kg

I RENNEBU 
FIKSER VI ALT

Finn ditt verksted: 
automester.no • tlf. 800 40 555

WEPPO AutoMester Bilskade

Karosseriverksted                            
Lakkverksted                                                  
Taksering av skade
Frontruteskifte/reperasjon

 
 

BERKÅK BIL 
Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
Tlf 72 42 75 90
berbil@loqal.no

WEPPO
Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
Tlf 905 61 659
weppo@automester.no

251x176.indd   1 17.02.15   15:04

Utleie av maskiner

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud
Tlf 909 54 130/476 37 302
www.rennebumaskinutleie.no

Gravemaskiner – Minidumper – Hengere 
Kompaktlaster med pallegafler og skuffe

Vi tar oppdrag som 
stubbfresing, fjerning av

hageavfall og mindre 
graveoppdrag

Statoil E6 Berkåk
Berkåk, 7391 Rennebu
tlf 72 42 71 50
Følg oss på facebook

Sveinung Kosberg
Industriområdet Berkåk, 7391 Rennebu

Epost: kunde@rennebusag.no

Brentkledning
og material i spesialdimensjoner

Se vår nye
nettside!
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Nordafor Dovrefjell og østenfor Trollheimen
- i Jutulriket, ligger Barnas Naturverden
Det er i år 20 år siden Barnas Naturverden ble en realitet.  Barnas 
Naturverden ligger i et litt glemt fjellområde, Ramsfjellet, og tilbyr flotte 
turmuligheter for både liten og stor, sommer som vinter. Det er oppsatt tre 
sælehus i området - ved Ramssjøen, Damtjønna og Hevertjønna, med opp-
merkede turstier mellom. 

Barn og friluftsliv

Prosjekt Barnas Naturverden vokste frem gjennom et 
forskningsarbeid som hadde til formål å undersøke hvor-
dan vi best kan ta vare på den norske turtradisjonen som en 
del av kanskje vår mest levende kulturtradisjon - friluftsli-
vet. Undersøkelsen bekreftet hvor viktig familien var for at 
barna skulle finne gleden med friluftslivet, gleden av å ferdes 
i naturen.

Naturglede er et viktig grunnlag for å utvikle et engasje-
ment for menneskets kanskje største utfordring i fremtiden - 
å finne rike levemåter som ivaretar naturen til de kommende 
generasjoner. Skal en kunne utvikle naturglede, må barnet 
kunne få utforske naturen på egne premisser og i trygge 
omgivelser. Nærmiljøet og den umiddelbare muligheten 
til å kunne leke i naturen er i denne sammenhengen svært 
betydningsfull. Virkeligheten for svært mange barn er at de i 
liten grad blir innviet i friluftslivet. Slik mister de en mulig-
het til å øke sin egen livskvalitet. Prof. Arne Næss´ visdoms-
ord “et aktivt friluftsliv gir et rikt liv med enkle midler”, stiller 
det hele i perspektiv.

Den utviklingen vi har sett i samfunnet de siste tredve 
årene, hvor helt andre verdier har vært prioritert, har ført til 
at de voksne har kommet i en livssituasjon som i liten grad 
åpner for samvær med barna ute i naturen. Samværet blir 
forbeholdt til helger og ferier.

I Barnas Naturverden tilrettelegges et naturområde som 
familien kan ferdes i uten at det blir for krevende, men som 
allikevel vil være utfordrende og opplevelserikt både for 
barn og voskne.

Sælehusene i Barnas 
Naturverden er åpne både for 
dagstur og overnatting.  Alle 
husene er laftet og rekonstruk-
sjoner av tømmerhusene pile-
grimene overnattet i på vei til 
Nidaros. Avstandene mellom 
husene er på mellom tre og 
åtte kilometer, og er overkom-
melig for de fleste.

Viktig med gode vaner
Børge Dahle flyttet med 

familien til Rennebu i 1990, 
og han fikk idéen til Barnas 
Naturverden gjennom sitt fors-
kningsprosjekt Sosialisering 
til friluftsliv. Sammen med 
Rennebu kommune fikk han i 
gang prosjektet ”Rennebu - et 
godt sted å være”, og idéen om 
en naturverden for barnefami-
lier ble presentert for grunn-
eiere og grendelag ut fra to 
argument - friluftsliv i forhold 
til helse og la barn og unge få 
mer kjennskap til et fint fri-
luftslivsområde.

— Hvis ungene og ung-
dommen danner seg vaner og 
gleder med å være ute i natu-
ren, vil de kanskje komme 
tilbake til bygda senere, sier 
Børge.

Dugnadsarbeid
Det ble full oppslutning 

i grunneierlagene, grende-
lagene og i kommunen, og 
sælehusene ble bygd på dug-
nad med hjelp av offentlige 
midler til materialer. Modellen 
til sælehusene ble utarbeidet 
som en kopi av et hus som ble 
funnet av arkeologer under 
utgravingene i Trondheim der 
biblioteket ligger i dag.

Godt besøkt
— Det ble et prosjekt hele 

bygda stilte opp for, og det har 
de også gjort i ettertid. Det 
har tilført kommunen ganske 
mye, og det er godt besøkt. 
Barnas Naturverden er blitt 
veldig populært, ikke bare for 
lokalbefolkninga. Folk fra hele 
landet og utenlandske turis-
ter kommer, og hvert år har 
vi 15.000 besøkende, forteller 
Børge.

”Barnas Trekant”
Børge forteller at Barnas 

Naturverden fullt og helt har 
svart til forventningene, og det 
har faktisk fått enda mer opp-
merksomhet utenfra enn det 
en trodde. 

— Det er positivt at 

Trondhjems Turistforening har 
tatt ansvar for markedsføringa, 
og det  presenteres som Barnas 
Trekant, sier Børge.

Kan utvikles enda mer
— Friluftsliv er viktig for 

barn og unge, og det er en vik-
tig motivasjonsfaktor for å hol-
de på med dette. Det er også 
muligheter for å utvide områ-
det rundt Barnas Naturverden 
for å gjøre området mer attrak-
tivt. Rennebu og Oppdal kan 
gjøre enda mer ut av området i 
fellesskap for allsidig friluftsliv 
gjennom hele året. Vi får håpe 
at kommunene ser mulighe-
tene videre, avslutter Børge 
Dahle.

Av Dagfinn Vold

Kast ikke søppel i naturen
Dette er naturligvis en 
selvfølge for de aller 
fleste, men det er like-
vel greit å komme med 
en positiv oppfordring 
til alle som ferdes ute 
i skog og mark, mener 
Ståle Solem og Evy 
Ann Ulfsnes ved enhet 
for landbruk og miljø. 

I Rennebu er det svært få 
turområder som er tilrettelagt 
med organisert søppelhenting, 
så derfor er det viktig at alle er 
nøye med å ta med seg hjem 
igjen tomgods og annet avfall. 

- Hvis man bare bruker 
sunn fornuft skjønner alle 
hvordan dette skal håndteres, 
sier Solem. 

Skadelig
Et svært viktig poeng i den-

ne forbindelse er avfall som 
kan være skadelig både for 
beitedyr, og andre dyr som fins 
i området. 

- Flasker, metall o.l. er noe 
som overhodet ikke må etter-
lates i naturen. Dette kan føre 
til unødige skader og lidelser 
for dyrene, sier Solem.

Det kan også få alvor-
lige konsekvenser hvis denne 
typen avfall kommer inn på 

innmark og i neste omgang 
blir med i dyreforet. 

Bålforbud i utmark
Fra 15. april til 15. septem-

ber gjelder det også et generelt 
bålforbud i utmark. På tilrette-
lagte grillplasser blir det natur-
lig nok litt annerledes, og også 
her er det prinsippet om sunn 
fornuft som gjelder.

- Det er viktig å tenke på 
at vegetasjonen ofte kan være 
tørr, selv om vi føler at det har 
vært bra med nedbør, sier Evy 
Ann Ulfsnes. 

Vis hensyn og respekt
Rennebu er en typisk fri-

luftskommune, og både fast-
boende og hyttefolk er flinke 
til å bruke turstier og trimløy-
per. Desto viktigere blir det å 
tenke på hva man legger igjen. 

- Det er vel i grunnen så 
enkelt som at hvis alle tar 
hensyn til hverandre, og viser 
respekt for omgivelsene, blir 
det mye triveligere å ferdes i 
naturen både for dyr og men-
nesker, avslutter Evy Ann 
Ulfsnes.

Av Mona Schjølset

Barnas Naturverden ligger i et spennende fjellområde 
lett tilgjengelig for familier.
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Tradisjonell seterdrift med videreforedling av 
melk er sjelden kost i våre dager. I Rennebu er vi 
imidlertid så heldige at vi fremdeles har setre som 
er i drift. En av disse er Svartdalssetra, som ligger 
i Svartdalen på Nerskogen.  

På Svartdalssetra driver Synnøve og Ola Bruholt tradisjonell 
seterdrift fra tidlig i juli til tidlig i september. All melk blir foredlet 
på setra, og alle produktene er til salgs. Her finner du blant annet 
rømme, smør, yoghurt og skjørost. Synnøve selger også rabarbra-
syltetøy fra setra – hjemmelaget selvfølgelig. Friskt og godt følge 
til både brødskiva, vaflene og desserten!

Vern gjennom bruk
Det har vært setret på Svartdalssetra siden først på 1700-tallet, 

noe som i høyeste grad har satt sitt preg på det storslåtte seter-
landskapet. Dette viser at seterkulturen ikke bare er verneverdig 
som et kulturminne, men at den også er viktig for kulturlandska-
pet, viktig for klok høsting av utmarksressurser og viktig for å gi 
landskapet liv med biologisk mangfold. Dagens vertskap ser på 
setra som en stor ressurs for gården:

- For oss er det viktig å kunne videreføre tradisjonen med 
å utnytte beiteressursene og pleie kulturlandskapet. I tillegg 
utgjør setra en viktig del av beiteressursene på gården totalt sett. 
Uten disse hadde vi ikke hatt nok beite gjennom sesongen, sier 
Synnøve Bruholt.

Aktivt dyreliv
Både folk og dyr trives på Svartdalssetra. Her finner du både 

kyr, griser, hund, høner, kaniner og hest. Spennende innslag for 
små og store gjester! Det er anledning til å hilse på alle dyra. 

På Svartdalssetra kan man få kjøpt kaffe og noe å bite i. 
Synnøves hjemmebakte kjeks er verdt turen alene! 

Elva Minilla, som må krysses for å komme fram til setra, er 
med på å sette særpreg på naturen her ute. Med sine små stryk 
og fall byr elva på gode fiske- og bademuligheter. Det kan fis-
kes i Minilla via felleskortet for Rennebu, som selges på Joker 
Voll, Nerskogen landhandel, Hæverfallsetra og Bygdasenteret på 
Berkåk.

Enkel adkomst
Å komme seg til Svartdalssetra er enkelt. Du følger bomveien 

til Minilla via Sørøyåsveien. Ved Minilla er det parkeringsplass, og 
elva kan krysses enten med stolheis eller ved å følge vadestedet 
til traktorveien. Stien er skiltet, og er cirka 1,7 kilometer i lengde. 
En flott tur i lett terreng!

Åpningstider for sommeren 2015 vil bli annonsert på www.
reisentilfjellet.no, samt via oppslag av plakater, så snart tidene 
foreligger.

Tekst: Merete Fossum
Foto: Dagfinn Vold

Bli med til seters!

På tur til Svartdalssetra kan du 
bruke heisen over Minilla. 

Synnøve Bruholt er budeie og 
vertinne ved Svartdalssetra, og 
hun byr på den mest fantastiske 
rømmen du kan tenke deg.
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Svarthetta, 1 548 moh.
 «Opp24» er en av TTs aktiviteter i Friluftslivets år 2015. ”Opp24” er et tur-
konsept som går ut på å besøke den høyeste toppen i hver kommune i Sør-
Trøndelag. Totalt er det 24 topper i fylkets 25 kommuner (en topp er felles 
for to av kommunene). Høyeste fjelltopp i Rennebu kommune er Svarthetta 
og da er jo Jøldalshytta et naturlig utgangspunkt for turen. Vedlagt turbe-
skrivelse og bilder for tur til Svarthetta. 

Til toppen av Svarthetta er 
det ingen merkede ruter så her 
gjelder det å finne fram i ter-
renget selv. Det å gå i et tilsy-
nelatende uberørt landskap gir 
en ekstra dimensjon til turen. 
Du får en sterk frihetsfølelse 
når du da står på toppen og ser 
utover det vakre fjellandska-
pet. Dette gir en indre ro som 
man sjelden opplever ellers.

TURFAKTA
Svarthetta (1 548 moh.) er 

Rennebu kommune sitt høyes-
te fjell. Dette er en av de mest 
markante toppene i de nord-
østlige delene av Trollheimen. 

Vanskelighetsgrad: 
Krevende

Høydeforskjell: 
800 høydemeter

Gangtid: 
5-6 timer

Adkomst: 
Følg E6 til Berkåk og Fv 700 

til Grindal. Også mulig å kjøre 
om Orkanger/Å til Grindal. Ta 

av mot Nerskogen og sving av 
fra Nerskogveien ved skilting 
til Jøldalshytta. Kjør bomvei til 
P-plass på Kleva (Jølhaugen). 
Herfra er det 4 km å gå eller 
sykle på fin grusvei inn til 
Jøldalshytta.

Rutebeskrivelse: 
Følg turstien fra Jøldalshytta 

mot Gjevilvasshytta til foten 
av Skrikhøa. Ta av fra stien, 
gå over Kjølen og hold sør-
vest for Sandtjønna opp ryg-
gen mot nordenden av top-
pen.  Ta sørover til varden.  
Herfra er det vid utsikt (øst-

over mot Nerskogen, i nord-
vest Trollhetta, i vest Geithetta, 
Svarthamran og Snota – i sør 
Blåhøa.) Tilbaketuren går sør-
over ryggen, så vestover mot 
Kjølen og tilbake ned mot 
Skrikhøa.

Overnatting: 
Jøldalshytta er betjent i 

sesong, resten av året selvbet-
jent med DNT-standardlås.

Kart: 
Turkart Trollheimen 1:100 

000, Norge-serien 10084 
Surnadal 1:50 000

Foto: Jonny Remmereit

Foto: Jonny Remmereit

Fjelltopptrim 2015
Vi går den 15. topptrimsesongen i møte med 
åtte fine fjellturer. Noen i nærområdet for en 
ettermiddagstur, andre for en fin dagstur.

—  Vi har foreslått utgangspunkt for turen, men det-
te kan du velge etter eget ønske. Klippekort er utlagt på 
Bygdasenteret, i medlemsbladet og på www.rennebu-il.no. 
I tillegg selger Bygdasenteret det nye turkartet for Rennebu, 
forteller leder i RIL Trimgruppa Gunnar Bruheim.

I år kan det oppnås maks 12 poeng, og voksne som leve-
rer inn klippekort må ha minst 8 poeng, barn under 13 år 6 
poeng og for de under 11 år er det nok med 4 poeng for å 
være med i trekningen av to gavekort a kr 1000,-. Alle bar-
na får i tillegg premie. Toppene er merket med skilt og har    
klippetang og bok for å skrive navn i.

— Studer kartet på forhånd, da høyden over havet angitt 
på klippekortet kan være viktig for å finne ”riktig” topp. 
Husk også å ha med kompasset eller GPS’en i sekken for å 
stake ut riktig kurs, oppfordrer Bruheim.

Ta gjerne turen sammen med andre, og turopplevelsen 
blir helt ”topp”. Med litt kaffe og niste er dette midt i blin-
ken for både store og små!

2004 2004

TOPP Høyde Kart Utgangspunkt      Poeng

Råhetta 900  Rennebu Ilbogen/Brekksætra/Soknedal 3 p

Brattskarven  1196 Rennebu Leverdalen 2 p

Grønlihåmmåren 895       Trollhetta Kleva i Jøldalen 2 p

Grønlifjellet 1060 Trollhetta Minilldalen 1 p

Vakkerknappen 991 Turkart Rennebu Hæverfallsætra 1 p

Seljebrystet 952   Turkart Rennebu  Gisna grustak 1 p

Andreashøa 855 Innset Øyasætra         1 p

Litlfjellet 778 Rennebu Bomvei fra Mærk 1 p

Postene er utlagt fra 15.05 til 15.10.15                        Sum p

Navn:

Adresse:

Alder:
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Alle typer
el-installasjon!

Ta kontakt!
Bjørn 909 10 913 – Lars 965 14 088 

 www.riseelektro.no 
post@riseelektro.no

Bærekraftig elv

Lokal drivkraft

oxygen.no

Vi har lastebil med lift til utleie

Opplev elgene på Grøtan
Elgene Birgitta og Harald har siden de kom til 
Grøtte gård vokst og blitt godt fortrolig med folk. 
Besøker du gården når de har omvisning får du en 
opplevelse du sent vil glemme.

Elgene kom i fjor fra 
Sverige, og Ragnhild og Einar 
Øverland på Grøtte gård har 
omvisning med mating og 
klapping hver onsdag og lør-
dag. Omvisningene starter 
begge dagene presis kl 11.00.

Skogens konge
Som skogens konge er elg-

kalven Harald oppkalt etter 
kong Harald og veterinæren 
som har vært til god hjelp i 
prosessen med å hente elgene 
fra Sverige – Harald Holm. 
Birgitta er oppkalt etter mat-
mora i Sverige, og etter Hellige 
Birgitta som var alle vandreres 
beskytter. En del av pilegrims-
leden går nemlig gjennom 
gårdstunet.

Åpent for publikum
Innhengninga til elgene er 

i naturlige omgivelser, og den 
er på vel 17 dekar. De blir nå 
matet med potet og magert for 
– blant annet kraftfor beregnet 
på rein. 

— Det er første sesong 
med omvisning for publikum, 
og vi ser på dette som et prø-

veprosjekt. Omvisningene er 
hver onsdag og fredag, og vi 
begynner presis kl 11 med å gi 
kopplamma melk fra flaske før 
vi går til innhengninga til elge-
ne, forteller Einar og Ragnhild. 
Så her kan en få både kunn-
skap om elgene og nær kon-
takt med skogens konge.

Håper på kalver
— Det blir spennende å se 

til høsten om den unge elgkua 
blir med kalv etter brunsten. 
Vi håper på elgkalver til våren, 
og målet er å ha fire til fem dyr 
med en blanding av voksne og 
kalver, sier Einar. 

Av Dagfinn Vold

Ragnhild Øverland viser frem 
elgkalven Harald som er i ferd 

med å få horn.
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Auksjon på Midtsommerfesten
I forbindelse med Midtsommerfesten vil Frivilligsentralen avholde auksjon. 

— Vi har vært så heldige 
at vi har arva et helt innbo i et 
hus oppe i Kroa på Voll. Det er 
mye fint som vi nå skal selge 
på auksjonen midtsommer-
festen kl. 20.30, forteller daglig 
leder i Rennebu Frivilligsentral 
Maj Britt Svorkdal Hess. 

Noe av det de har fått er 
fine møbler i bjørk, en gammel 
skomakerbenk, mye nydelig 
håndarbeid og mye fint glass. 

Auksjonarius Bjørn Trøite 
stiller frivillig opp med klubba, 
så det vil nok bli en auksjon 
med fart i.

— Det er en kjærkommen 
gave å få, og inntekta av det 
som blir solgt på auksjonen 
skal gå til å påskjønne de frivil-
lige. De stiller opp på små og 
store aktiviteter hele året og gir 
av tida si. Det er positive, trive-
lige og engasjerte folk som gjør 
en formidabel frivillig innsats 
og som fortjener å bli gjort stas 
på. Bare i 2014 bidro de frivillig 
med over 8000 timer, og det er 
imponerende, sier Maj Britt.

Av Dagfinn Vold

Museumsdag på 
Nerskogsmuseet

Den tradisjonsrike Bygdatundagen vil i år bli 
arrangert på Nerskogmuseet onsdag 24. juni, 
og som trekkplaster har de den kjente vise- og 
folkemusikkgruppa ”Sol i skuggeskog”.

”Sol i skuggeskog” kommer fra Oppdal og består av 
Ingrid Lian-Bjørgum  (vokal), Einar Lian-Bjørgum (gitar/

vokal) og Øyvind Sandum (trekkspill/vokal).

 — Det er Rennebu Historielag som arrangerer dagen, 
og bakgrunnen for at vi flytter til Nerskogsmuseet er at vi 
gjerne vil vise frem at museet der også er en del av Rennebu 
Bygdemuseum, forteller styreleder i Rennebu Historielag, 
Arnfinn Engen. Samtidig er det en fordel at de har Fjellheim 
som nabo til museet, og selve underholdninga vil derfor 
foregå innendørs.

— Det er ”Sol i skuggeskog” som er det store trekkplas-
teret for kvelden, og ellers kommer Oppdal Spellmannslag 
og Jan Perry Lund vil fortelle om Nerskogen før og nå. Vi vil 
også få frem forfatteren vår Olav Berkaak, og Randi Olise 
Hoel vil lese fra Berkaaks forfatterskap. Erik Steien kommer 
fra Meldal og vil gi sitt bidrag til arrangementet, sier Engen - 
som legger til at det som vanlig vil bli natursti og servering.

Nerskogskmuseet
Ingebrigt M. Voll hadde lenge gått med en tanke om å 

få til et museum på Nerskogen. I 1961 søkte han Rennebu 
Handelssamlag om tomt til museumsformål. Det gikk 
i orden, og snart var første huset, ei slåttastuggu fra 
Storåslætte satt opp. Etter hvert ble det flere hus og ei gam-
me som representerer den samiske historia på Nerskogen.

I 1977 ble det bestemt at museet på Nerskogen skulle 
være ei avdeling av  Rennebu Bygdemuseum, men ha sitt 
eget lokale styre som har ansvar for drifta og vedlikehold av 
hus og anlegg.

— Vi som etter hvert går inn i solnedgangen, har et 
ansvar for å blåse liv i  interesser til neste generasjon som 
skal forvalte historia videre. Det sier seg sjøl at med en 
såpass stor bygningsmasse, vil det etter hvert bli behov for 
vedlikehold; som kanskje pr. i dag ikke er helt oppdatert, sier 
Jostein Fjellstad - som oppfordrer spesielt den yngre genera-
sjonen til å møte opp.

Av Dagfinn Vold

Midtsommerfest 
med Astrid S

Maleri og  keramikk 
hos Siri

Siri Kulseng Wikan har åpent galleri og 
keramikkverksted på garden Bakkli på 
Nerskogen.

I galleriet er det salgsutstilling av både maleri og kera-
mikk som Siri har produsert. Siri arbeider mest med nonfi-
gurative malerier som er rik på farger.

Siri arbeider også med keramikk i eget verksted på går-
den, og her er det mulig å få være med Siri å lage sin egen 
keramikk. 

— Galleriet er stort sett 
åpent. Vil du være helt sik-
ker på at jeg er tilstede er 
det greit å ringe, og har du 
spesielle ønsker om serve-
ring er det fint om du tar 
kontakt på forhånd, sier 
Siri – som også tilbyr over-
natting i to hus.

Astrid Smeplass kommer til midtsommerfesten og holder gratiskonsert.

I år blir det på ny midtsom-
merfest på Torget på Berkåk, 
etter noen år med opphold. 
Flere nye aktører har kommet 
på Torget, og det er duket for 
en opplevelsesrik ettermiddag.

Gratis konsert
Det største trekkplasteret 

er naturligvis Astrid Smeplass, 
som er i ferd med å gjøre suk-
sess både i Norge og i utlan-
det. Det er første gang Astrid 

opptrer på hjemmebane etter 
at karrieren har skutt fart - og 
denne gang attpåtil med en 
gratiskonsert. 

Småstjerner
På programmet ellers står 

småstjerner, som vil bli avvi-
klet i forkant av konserten 
med Astrid. Når Astrid først er 
på Torget, vil hun overrrekke 
diplomer til småstjernene etter 
konserten.

Auksjon og handel
Klesbutikkene som holder 

til på Torget vil ha manne-
kengoppvisning, og kvelden 
avsluttes med auksjon ved 
Frivilligsentralen.

Naturligvis vil det bli masse 
gode tilbud i butikkene denne 
kvelden, så her er det mulig å 
gjøre en god handel i tillegg til 
en opplevelsesrik ettermiddag 
for hele familien.

Av Dagfinn Vold



Rennebunytt22

Jubileumsmartna

- Det er fantastisk å ten-
ke på at vi skal arrangere 
Rennebumartna for 30. gang, 
og at vi nok en gang fyller 
området med flinke utstillere 
fra hele landet. Ikke mindre 
takknemlige er vi for at de fri-
villige nok en gang stiller opp 
og gjør arrangementet mulig, 
og at et trofast publikum kom-
mer tilbake år etter år, sier 
martnassjef Kenneth Teigen. 

Markerer jubileet
I løpet av martnashelga 

har martnaskomiteen lagt 
opp til flere markeringer for å 
gjøre litt ekstra stas på publi-
kum og utstillere. På fredag 
er det publikum som skal 
påskjønnes, mens utstillerne 
får sin markering i forbindelse 
med utstillerfesten på lørdag. 
Søndag skal det gjøres ekstra 
stas på barn og unge, mens 
alle de frivillige får sin velfor-
tjente hyllest i et eget arrange-
ment i oktober. 

Endringer i jubileumsåret
Ifølge martnassjefen vil det 

bli gjort noen grep i forhold til 
bruk av martnasområdet, slik 
at jubileet også skal markere 
at man ser framover og tenker 
nytt. Småskala matprodusen-
ter får i år sitt eget område, som 
har fått navnet «Mathagen». 
Dette blir på parkeringsplas-
sen mellom Rebusbygget og 
Rennebuhallen. Her blir det 
satt opp eget telt, og det blir 
egen restaurant med mat fra 
produsentene som deltar. På 

skoleområdet skal det settes 
opp to lavvoer, og her legges 
det opp til levende håndverk. 
Området utenfor biblioteket 
har fått navnet «Leirplassen», 
og her markeres både årets 
tema, «Tango for Tre», og fri-
luftslivets år. På Leirplassen 
legges det opp til aktiviteter 
for hele familien, med spesielt 
fokus på mannfolk og de yng-
ste. 

«Tango for Tre»
Årets martnastema er 

«Tango for Tre», og dette 
henspeiler både tre tiår med 
skaperglede, løfter fram tre-
håndverket og utfordrer til 
samskaping. Ifølge temaan-
svarlig Anne Kristine Stavne 
blir temaet forsøkt flettet inn i 
både aktiviteter og utstillinger.

- Utstillerne er invitert til 
å være med i produktkonkur-
ransen, der de utfordres til å 
lage et produkt som uttryk-
ker deres tolkning av temaet. 
Dette tror vi blir veldig spen-
nende, sier Stavne.

Fesjå`n er også et av høyde-
punktene under martnan, og 
nok en gang er det Anne Grut 
Sørum og Rita Nylander fra 
strikkedesignbedriften DuoDu 
som har ansvar for gjennom-
føringen. 

- Her er temaet «Hel Ved», 
så det blir spennende å se hva 
den kreative duoen har fått ut 
av dette, smiler Stavne. 

Kultur
Rennebumartnan har gjen-

nom årene opparbeidet seg 
et velfortjent ry som kultur-
formidler, og årets martna 
er intet unntak i så måte. På 
fredag blir det elektrisk aften 
med Charlotte Audestad, artist 
og låtskriver fra Frøya. Hun 
beskrives som en fantastisk 
liveartist, som alltid leverer 
det lille ekstra på scenen. Hun 
har også fått mye skryt for sine 
gode tekster og munnrappe 
humor, og sammen med sitt 
band kan dette bli et spennen-
de bekjentskap for publikum. 

Lørdag er det klart for 
«De Syngende Søstre & 
Svermerne» på utescenen. 
Dette er en gruppe beståen-
de av Ingrid Bergstrøm, Silje 
Lundblad og Martha Standal, 
som er kolleger fra Trøndelag 
Teater. Damene synger fler-
stemt 50- og 60- tallsmusikk, 
med tidsriktig koreografi og 
påkledning. Som musikalske 
støttespillere har de med seg 
Kyrre Havdal på piano og Fritz 
Flåmå Eidsvåg på bass. 

Et av høydepunktene 
under årets martna blir utvil-
somt søndagens konsert med 
«Suite 16» på utescenen. Dette 
er Norges nye boyband, og 
medlemmene ble plukket ut 
gjennom audition og kvalifi-
seringsrunder tidligere i vinter. 
Som de fleste sikkert har fått 
med seg, var Rennebus egen 
Alexandru Gros Grindvoll 
en av dem som kom seg 
gjennom nåløyet. Under 
Rennebumartnan blir det 
altså anledning til å oppleve 

14. – 16. august er det klart for jubileumsmartna, og det er en 
takknemlig martnaskomite som nok engang kan invitere 
både publikum og utstillere velkommen til Rennebu.

Nærmere 180 utstillere fra hele landet deltar under årets martna, og nærmere 30 av dem er 
nye utstillere. I tillegg er det også i år eget Rennebutun, der 15 lokale bedrifter deltar.

Tips til gode bilder
Når sola skinner ute og det er sommer er det tid for man-

ge gode sommermotiv. Her er noen enkle tips å ta med for 
gode sommerminner gjennom vinteren. 

Fototips 1: Ha med deg kamera
Det høres kanskje selvfølgelig ut, men hvem har ikke 

opplevd å ikke ha kameraet med seg når det gode motivet 
med ungene eller andre der? Mobilkamera blir ikke det sam-
me, men hvis du har et lite kompaktkamera har du straks et 
bedre utgangspunkt for de gode sommerbildene.

Fototips 2: Sjekk batteri og minnekort
Dette er heller ingen selvfølge, og det kan være lurt å ha 

to batteri med seg. Da er en sikret et batteri i bakhånd om du 
har glemt å lade det som står i kameraet. 

En sjekk av minnekortet for å se om det er plass igjen 
skader heller ikke. Det er kjedelig hvis en må begynne å slet-
te bilder på kortet for å få plass. Det er heller ikke så smart å 
slette bilder sporadisk på et kort, for det kan skade de andre 
bildene som er på kortet. 

Fototips 3: Ta mange bilder
Den beste måten å ta bedre bilder på, er å ta mange bild-

er, da er du sikret at noen av bildene kan bli gode. De bild-
ene du ikke vil ha er det bare å kaste så de ikke tar opp plass 
på disken.

Fototips 4: Ta bilder når folk ikke venter det
Naturlige bilder er ofte de beste og mest meningsfylte 

bildene. Det er ikke de oppstilte bildene med påtvunget smil 
hvor vi viser hvor fin ferie vi har hatt, som bringer frem de 
gode minnene og følelsene. 

 
Fototips 5: Varier vinklene

Vi ser alt fra vår øyehøyde, men hvis du for eksempel går 
helt ned på bakken når du skal fotografere unger vil du få et 
bilde som blir mer spennende og på deres nivå. Se deg der-
for alltid om etter andre vinkler enn øyehøyde!

Fototips 6: Ta også bilder i skyggen
Sollys er ikke alltid fotografens beste venn. Skyggen gir 

ofte bedre bilder som ikke har skarpe skygger i ansiktet og 
som gir et mykere og bedre lys.

Fototips 7: Ta bilder av de små ting
Gå tett inn på motivet og ta bilder av de rare og små ting. 

Det kan formidle artige historier fra sommeren som en hus-
ker i lang tid.

Fototips 8:  Bruk mulighetene i kameraet
Et moderne kompaktkamera eller speilrefleks har mange 

muligheter. Oftest blir det brukt på auto hele tiden – dess-
verre. Kameraene har forskjellige opptaksmodus til forskjel-
lig bruk som du må forske ut – sport, nattbilde, portrett med 
mer. Det er bare å prøve seg frem – så vil en ny og spen-
nende fotoverden åpne seg!

 
Fototips 9: Tenk på bakgrunnen

Skal du få frem personene på bildet er det viktig med en 
ryddig bakgrunn – hvis bakgrunnen ikke skal være med for 
historiens del. Unngå detaljer som stjeler oppmerksomheten 
– som en fargerik busk eller en strømlinje.

Fototips 10: Bruk objektivet
Ikke fall for fristelsen å ta alle sommerbilder med én 

innstilling på zoomen. Gå tett innpå og bruk vidvinkel, det 
kan gi noen artige og spennende portrettbilder med en ny 
dimensjon. Du kan også ta portettbilder uten at vedkom-
mende merker det ved å bruke tele. Da kan bildene bli 
naturlige og fine sommerminner!

God fotosommer!

Av Dagfinn Vold
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Både hyttefolk og 
anna godtfolk

er velkommen til 
Rennebumartnan!

Odd Ustad, styreleder i Rennebumartnan, 
ønsker velkommen til jubileumsmartna!

Rennebumartnan arrangeres i år for 30. gang på Berkåk. 
Av mange forbifarende beskrevet som et veikryss, men i 
realiteten midtpunktet for et av Norges største rekreasjons-
områder. Innen en times reiseavstand fra Berkåk ligger det 
mer enn 12.000 hytter og fritidsboliger. Brukerundersøkelser 
nylig foretatt både i Rennebu og i de omkringliggende kom-
munene viser at hyttene og fritidsboligene brukes i økende 
grad. Sensommer og høst er en av høysesongene i så måte, 
og derfor håper vi at mange av fritidsbeboerne i området 
legger inn et besøk på Rennebumartnan i sine planer. Inviter 
gjerne med også slekt og venner på hytta med innlagt mart-
nasbesøk denne helga. Vi jobber stadig for å tilpasse tilbu-
dene på martnan også til hyttemarkedet, og også i år kan vi 
by på mange nyheter i så måte.

Rennebumartnan er lett å finne, og ligger nesten boksta-
velig talt i veikrysset mellom E6 og riksveg 700 på Berkåk. 
En annen stedsbenevnelse kan være der dalene møtes; 
Orkladalen, Gauldalen, Østerdalen og med kort vei til 
Gudbrandsdalen. Velkommen skal dere ale være!

- Odd Ustad

De frivilliges festaften
Søndag 25. oktober inviteres frivillige 
gjennom 30 år til feiring i Rennebuhallen. 

Her blir det både underholdning og servering, og alle 
som på en eller annen måte har deltatt i det frivillige dug-
nadsarbeidet i løpet av disse årene, er hjertelig velkommen.

Ifølge martnassjef Kenneth Teigen er deler av program-
met for kvelden allerede klart, og det kommer til å bli noe for 
enhver smak.

- Blant annet vil martnasorkesteret gjøre comeback på 
scenen, og ellers blir det tilbakeblikk martnan gjennom 30 
år. Så dette gleder vi oss til, sier Teigen. 

Viktige hovedsamarbeidspartnere
Ifølge Teigen ble martnaskomiteen møtt med stor velvilje 

hos sine hovedsponsorer da ideen om en slik kveld ble lan-
sert.

- Jeg vil benytte anledningen til å takke våre trofaste 
hovedsamarbeidspartnere Kraftlaget, Sparebank1 SMN, 
KVO/TrønderEnergi og Rennebu kommune. De har vært 
med å gjøre denne kvelden mulig, og det setter vi stor pris 
på, sier Teigen. 

Datoen for arrangementet ble bestemt i god tid, slik at så 
mange som mulig av de frivillige kan sette av kvelden. 

- Dette er en takk til alle de frivillige som gjennom 30 
år har gjort det mulig å arrangere Rennebumartnan, så sett 
av datoen og meld deg gjerne på nå, oppfordrer Kenneth 
Teigen.

Jubileumsmartna

Alexandru og resten av ung-
pikesjarmørene i «Suite 16» på 
utescenen.

Strikketog
Et annet spennende pro-

sjekt foran årets martna, er 
det såkalte «Strikketoget». 
Dette er et samarbeid mellom 
NSB, Skifer Hotell på Oppdal 
og Rennebumartnan. Den 14. 
august blir det en egen strik-
kevogn på togene som går fra 
Oslo og Steinkjer / Trondheim, 
så blir det overnatting på Skifer 
Hotell. Besøk på martnan er 
naturligvis en del av dette pak-

ketilbudet. 
- Det er spennende med 

nye samarbeidspartnere, og 
samtidig er det en kreativ måte 
å oppfordre folk til å bruke 
kollektivtransport på, sier 
Kenneth Teigen. 

Ser framover
Ifølge Teigen har martnan 

utviklet seg både i størrelse og 
kompleksitet siden starten i 
1986, og både han og resten av 
martnaskomiteen er opptatt av 
at jubileet skal være en inspi-
rasjon til stadig nytenkning og 
utvikling.

- Vi prøver hele tiden å 
gjøre nødvendige grep for at 
arrangementet skal utvikle 
seg i takt med tiden, og det er 
noe som også skal prioriteres 
i årene framover. Men nå gle-
der vi oss i første omgang til 
å feire 30 år med skaperglede 
sammen med utstillere, publi-
kum og frivillige, og ønsker 
alle velkommen til Rennebu i 
august, avslutter en optimistisk 
martnassjef. 

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold
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Post i butikk

Tilbud på
Midtsommerfest 16. juni:

Tilbudet gjelder til 2. august

Innherredsodd  kr 59,50
Gilde. 1,9kg         

Rundstykker fin/grov, pr stk  kr 1,-

Småis fra DiplomIs Comfort tøymykner
3 varianter 750 ml

Fenalår/spekeskinke
Coop, 60-100gr

2 for
25

2 for
40

2 for
30

SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL Forbehold om utsolgt

tilbudet varer  til 5. julitil
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Program
16.00 Åpning - Gode tilbud - Mat
17.00 Mennekengoppvisning
18.00 Småstjerner
19.30 Konsert med Astrid S
20.15 Premieutdeling Småstjerner
20.30 Auksjon

Velkommen til en ettermiddag og 
kveld med gode opplevelser og tilbud! 

Midtsommerfest
16. juni på Berkåk
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kafé og bakeriutsalg på Torget, tlf 72 42 71 23

Midtsommerfesttilbud 16. juni fra kl 16

Åpningstider man-fre 10-16  –  lør 10-14

Rennebua AS
Torget, Berkåk – tlf  72 42 61 51

Vi har stort utvalg
av garn og nye design

16. juni har vi
mange gode tilbud!

Vi griller Trollheimburger 
på torget

Kaffe og
Wienerbrød kr 45,-

Velkommen til våre nye           
 lokaler på torget
Åpent: mandag - fredag 10 - 17  -  lørdag 10 - 14

Berkåk - tlf 72 42 74 45
man-fre 10-17  –  lør 10-14

Berkåk, Sør-Trøndelag, 14.-16. august 2015

         www.rennebumartnan.no

Ampler, roser og stauder
Midtsommerfest-

tilbud 16. juni
Kvite margaritter

kr 25,-
2 grens orkide

kr 149,-

Sommer-
blomster

i stort utvalg!

Vi er på torget
på midtsommerfesten
med salg av årets martnas t-skjorte

Salg av billetter til Elektrisk aften
med Charlotte Aaudestad

Salg av gavekort for bruk på årets martna
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Vannmelon
hele, pr kg

490
Sommerpris! 
Tilbudet gjelder t.o.m. lørdag 11. juli

Karbonadedeig
fersk, av storfe, uten tilsatt salt og vann,  
400 g, SPAR  87,25/kg  

3490
  

   

sparepakker  
fra Hennig Olsen Is

÷40%

Et stort utvalg

÷40%

Nektariner
pr kurv 
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Begrensninger på tilbudene kan forekomme. Vi tar forbehold om trykkfeil og utsolgte varer. 

Salg kun til private husholdninger. Tilbudene gjelder t.o.m. lørdag 6/6.

Ukens topptilbud

SPAR Berkåk, 72 42 71 17.  Åpn.tider man-fre 7-22  – lør 8-20
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Med hund på hjul
Hundekjøring ses gjerne på som en vinter-
geskjeft, men når meiene byttes ut med hjul 
har man en flott sommeraktivitet som 
passer hele familien. På Nerskogen finner 
vi Trollheimen Husky, som driver med hunde-
kjøring og aktivt friluftsliv hele året.

Det er Beate Berg og Karl Magnus Holberg som står bak 
Trollheimen Husky. På gården Granali, ca tre kilometer fra 
Granasjøen i retning Grindal, er det yrende liv i disse dager. 
26 hunder av rasen Alaska Husky, 80 vinterfora sauer og 170 
lam, hvorav 30 er kopplam, sørger for at familien på seks har 
nok å henge fingrene i om dagen.

Mellomtittel
De fleste hundekjøringsturene foregår med utgangs-

punkt fra gården. Med Trollheimen som lekegrind har man 
et solid grunnlag for fantastiske naturopplevelser rett uten-
for stuedøra. Heldalen og Jøldalshytta er mye brukt som tur-
mål, både sommer og vinter. I tillegg tar Trollheimen Husky 
gjerne med seg hundene og reiser dit kunden vil ha dem.

Denne sommeren har Trollheimen Husky flere oppdrag 
fra Rennebu kommune, og det kjøres også oppdrag i Skaun 
på fast basis. Intensiteten tilpasses temperaturen – for trekk-
hundene er ikke spesielt glade i stekende sol sommers tid.

- En Alaska Husky er en polarhund som trives best 
ved minus 10 og nedover. Fra null grader og oppover må 
man ta litt mer hensyn til hundene med tanke på intensi-
tet. Har man dette i bakhodet, er hundekjøring en kjempefin 
sommeraktivitet, forteller Karl Magnus Holberg.

Mellomtittel
Det tilbys også transportoppdrag med hundespann – et 

godt alternativ der framkommeligheten ellers er redusert. 
Hundekjøring er også en fin måte å komme seg ut på for 
mennesker som av fysiske årsaker har vanskeligheter med å 
komme seg ut i terrenget.

- Denne vinteren hjalp vi en dame med hofteproble-
mer med å komme seg ut på Heldalen, og hun fikk en ufor-
glemmelig opplevelse i sleden. Nå har vi søkt næringsfondet 
i Rennebu kommune om midler til å anskaffe ei vogn som 
er tilrettelagt for handicappede. På denne måten kan vi øke 
fleksibiliteten vår ytterligere, og få et enda mer helhetlig til-
bud, sier Karl Magnus.

Mellomtittel
Opplæringshelger for barn og ungdom har vært et popu-

lært innslag så langt, og Trollheimen Husky kommer til å 
fortsette med dette også i kommende sesong.

- Dette er todagers hundekjørerdager der friluftsliv, 
matlaging ute i det fri, lek, stell og kjøring med hund står på 
programmet. Målet er at alle deltakerne skal kunne kjøre sitt 
eget spann før kurset er slutt, opplyser Karl Magnus.

Nærhet til og kontakt med dyr og natur utgjør funda-
mentet for Trollheimen Husky og opplevelsene som tilbys.

- Vi ønsker å by på flotte naturopplevelser der hun-
den står i fokus. Vi er åpen for det meste, og skreddersyr 
gjerne et opplegg etter kundens ønsker. Man kan komme hit 
til Granali, eller vi kan ta med oss hundene til avtalt sted. 
Opplegget tilpasses hver enkelt kunde, uansett om det er 
snakk om en familie, mindre grupper eller enkeltpersoner, 
avslutter Karl Magnus Holberg

Av Merete Fossum

Det var en tilfeldighet at 
Ove Jensen fra Oppdal fant 
gull i Gisnadalen for tre år 
siden. Han hadde så vidt 
prøvd seg på gullvasking tid-
ligere, og fikk lyst til å prøve 
seg i Gisnadalen. Først prøvde 
han i Gryta og fant mikrogull. 
Deretter prøvde han Gisna, og 
der fant han større klumper - 
eller nugget som det kalles. 
I fjor fant hans kompanjong 
Mattias Kristiansen en klump 
på hele 17,2 gram. 

Skaffet undersøkelsesrett
I sommer vil de få hjelp av 

geologer for å kartlegge geolo-
gien og terrenget i området, for 
å få bedre oversikt over mulig-
hetene. De har derfor inngått 
avtale med grunneiere og skaf-
fet seg såkalt undersøkelserett 
for et område på 30 km2.

Gullgravercamp i sommer
Området er såpass lovende 

for å finne gull, at de i som-
mer inviterer til gullgraver-

Gullgravercamp 
i Gisnadalen

I Gisnadalen er det funnet Norges største gullnugget i løsmasse, på hele 
17,2 gram. Først på juli kan du være med på gullgravercamp i området.

camp, eller nuggetcamp, som 
et prøveprosjekt. Campen vil 
foregå i tidsrommet 3. - 12. 
juli, og innlosjering med full 
bespisning vil være på setra 
i Olsmedalen. Setra har også 
en vedfyrt badestamp, og den 
er omringet med flott natur og 
mange fine turmuligheter. Det 
er 15-16 overnattingsplasser 
på setra, og det er lagt opp til 
seks teltplasser i tillegg.

Ved elva Gisna der gull-
letinga skal foregå, vil det bli 
tilgang til både gapahuk og 
utedo, og Gisna er også en 

Mattias Kristiansen med 
Norges største gullklump fun-

net i løsmasse - 17,2 gram.

Ove Jensen med gullvaskepanne 
i Gisna.

trygg og fin boltreplass for 
barn som vil bade.

— For de som ønsker, er 
det fullt mulig å få hjelp og 
opplæring i å vaske etter gull. 
Mer informasjon om nugget-
campen finners på facebook.
com/nuggetcamp, forteller 
Ove Jensen.

Av Dagfinn Vold
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Ta kontakt på
416 56 996 gjensidige.no/oppdal-rennebu

Det viktigste man må ha med seg på tur er reiseforsikring.  
Hos oss er du garantert hjelp 24 timer i døgnet – uansett hvor  
du er i verden. Snakk med en rådgiver hos oss i Gjensidige  
Oppdal Rennebu, 72 42 82 50 eller kom innom oss.

Fått med deg alt?

Tomteutgraving
Massetransport
Maskinflytting

Spør oss om hjelp til grunnarbeid, vann og avløp,

sprenging, veibygging, minikraftverk,

opparbeidelse av gårdsplasser

tlf. 913 93 480/ 455 13 870
ramstadmaskin@hotmail.com

Sommerblomster
på Å Gartneri

Telefon 72 49 42 12 

7335 Jerpstad

www.aagartneri.no

Sommeråpent t.o.m 20. juni
mandag-fredag  9-18  –  lørdag 9-16

Blomsterglede, interiør og inspirasjon til ditt hjem

Flotte og frodige
sommerblomster

Nytteplanter:
Krydderurter, 
tomat, agurk, purre, 
sju sorter kål

Grautdag på Å søndag 7. juni 
vi har åpent  kl 12-16

Salg av grus, singel og pukk

• Sortert jord
• Singel/pukk
• Veigrus
• Strøsand
• Samf. fyllmasse
• Kabelsand

Henv. Magnar Fossmo
mob 92 22 42 71 – magnarfossmo.68@hotmail.com

Utfører alt innen
massetransport
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– helt i nærheten

Saken er Biff 
hver fredag og lørdag

Åpningstider:   Mandag-fredag 9-18  –  Lørdag 9-17

Rennebu Nedre Handel AS
Voll, 7393 Rennebu  tlf 72 42 65 50

Joker er sommerbutikken

Biff
19 90

3 for 2 på mange varer i uke 23-32

Rennebu.com
- nettsiden som gir deg informasjon 

om det meste i Rennebu!
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Ny SPAR-butikk 
på Berkåk

I forbindelse med COOP sin overtagelse av ICA/RIMI-butikkene ble RIMI-
butikken på Berkåk kjøpt opp av Norgesgruppen.

RIMI-butikken har vært 
stengt nesten to uker for 
ombygging til SPAR-butikk, og 
i forrige uke kunne butikksjef 
Stein Elshaug åpne dørene for 
en ny butikk. 

Norgesgruppen eier
Det er Norgesgruppen 

som eier og driver butikken 
med Elshaug som butikk-
sjef. Dermed er det også 
Norgesgruppen som har stått 
for oppussinga av butikken. 

Det er gjort grep med 
oppussinga som merkes med 
en gang en kommer inn i 
butikken. Det er blitt en lys og 
fin butikk som er lett å finne 
frem i. 

— Vi er blitt veldig fornøyd 
med butikken etter en lang 
periode i venteboksen etter 
COOP sitt oppkjøp av ICA-
kjeden, forteller Elshaug.

Fokus på ferskvare
— Vi har lagt vekt på fersk-

vare og frukt og grønt. Det er 
derfor et eget kjøkken med 
varmeskap der vi tilbyr blant 
annet ferdigretter som kyl-
ling, lasagne, fløtepoteter og 
lapskaus. Vi får også et bredere 
sortiment av annen ferskvare, 
forteller Elshaug. 

Elshaug forteller videre at 
det er vektlagt å få frukt og 
grønt på en fremtredende plass 

ved inngangen, og en salatbar 
er også kommet på plass. 

Ellers er det andre varer fra 
Norgesgruppen som blir ny 
i forhold til da det var RIMI-
butikk - som Hennig Olsen-is, 
og brød fra Bakehuset. Dermed 
er de populære Åfjordbrøda på 
plass igjen.

Av Dagfinn Vold

Kristin Fjærestad fikk hjelp 
av Kjersti Malum Hassel til å 
betjene kjøkkenet på åpnings-
dagen.

Narinder Singh har ansvaret 
for frukt og grønt.

Butikksjef Stein Elshaug og Hilde Elshaug gleder seg over åpningen av den nye Spar-butikken.

Populært kafétilbud
Den nye Bakerikaféen på Torget på Berkåk er 
blitt et populært møtested der en kan treffes 
over en kopp kaffe med god bakst til.

Daglig leder Siv Remetun Lånke 
er godt fornøyd med oppstarten til Bakerikaféen.

Etter at Bakerikaféen åpnet er det blitt mer aktivitet og liv 
på Torget på Berkåk. Kaféen er blitt et miljøskapende møte-
sted med ringvirkninger også for de andre butikkene på 
Torget. Både lokalbefolkning, hyttefolk og gjennomreisende 
vet å sette pris på god bakst - enten med en kaffekopp til 
eller ved å kjøpe med seg hjem eller til hytta.

— Vi er godt fornøyd med besøket siden vi åpnet i midt-
en av mars, og det viser at det er et behov for en slik kafé 
som vårt konsept, sier daglig leder Siv Remetun Lånke.

Av Dagfinn Vold

Lokal mat er 
i skuddet

Det har etter hvert blitt flere tilbydere av 
lokalprodusert mat i Rennebu. Varene kan 
kjøpes på flere utsalgssteder. 

Et lite utvalg av spennende mat produsert i Rennebu.

Det siste skuddet på stammen av lokal mat er Grindal 
Ysteri. De har fått skikkelig god mottagelse med flere spen-
nende ostetyper, og foruten utsalget de har på gården kan 
ostene kjøpes i Rennebu på Bygdasenteret og Bakerikaféen 
på Berkåk og på Nerskogen Landhandel. 

— Nordmenn er mest glad i blåmuggost, og derfor selger 
vi mest av  Råblå. Men, vi selger jevnt av de andre produk-
tene også, sier daglig leder Turid Nordbø.

Rundt midten av juli flytter søstrene Turid og Ranghild 
Nordbø med seterkyrne og geitene til setra i Jøldalen. Da 
vil de produsere den kjente seterosten med blanding av 
melk fra ku og geit. Seterosten vil de selge gjennom restau-
rant og fra gårdsutsalget, og kanskje vil den bli å få kjøpt på 
Bygdasenteret og Bakerikaféen utpå høsten.

Grindal Ysteri vil også delta på festivalen Matauk på 
Oppdal.

Spekemat og bakst
Annen lokal mat som det er vel verdt å smake på er 

kjøtt og spekemat fra Trollheim og Hognamat, og bakst fra 
Kroken Bakeri. Kroken Bakeri har åpent alle fredager, og 
onsdager og lørdager i partallsuker.

Av Dagfinn Vold
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Nerskoglaft as
Nerskogen, 7393 Rennebu

tlf 918 00 974 - 952 56 570 – granatun@online.no

Din lokale leverandør av: •Småhus i tradisjonell handlaft etter dine ønsker
	 •	bygg	i	stavlaft	og	bindingsverk
	 •	restaurering,	tilbygg	og	grunnarbeid
	 •	hyttetomter	i	Sørøyåsen	på	Nerskogen
	 •	Lokale	håndverkere

Voll, 7393 Rennebu 
tlf 72 42 67 30 

post@rennebusnekkeri.no
www.rennebusnekkeri.no
studio i Kjøpmannsgata 6 

i Trondheim

Rennebu Snekkeri
kjøkken – bad – garderobe – soverom – spisestue - trapper

heltre  –  millimetertilpasning

Magne Vidar Rise – telefon 907 64 417 – mvrise@loqal.no

Utleie av gravemaskiner
som fraktes på bilhenger.

Maskinene er på 2000kg og 3000kg

Brønnboring  – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme 

Rehabilitering - Salg/service

Jan Erik – Edvin
950 34 056

rorleggern@oppdal.com

Graving – Planering – Transport sommer/vinter   
Betongarbeid – Vann/avløp – Uteplasser – Strømaggregat 

Male hus? Lei lift hos oss!

J. O. Vognild
Lyngstad, Nerskogen, 7393 Rennebu

mob 416 54 516 – john.ovogn@getmail.no

Berkåk, 7391 Rennebu - tlf 971 85 666

Dyrking  –  Skogsbilvei
Tomtearbeid

Vi hjelper deg gjerne! 

Berkåk, 7391 Rennebu - tlf 971 85 666

Rennebu Maskin AS er et allsidig entrepenørfirma med hovedkontor på Berkåk. 
Vi har aktivitet innen veibygging, riving, massetransport, betongarbeid, brøyting,

samt grunnarbeid og landskapsutforming. 

På grunn av økt oppdragsmengde utvider vi
administrasjonen og søker 

DAGLIG LEDER
Rennebu Maskin AS

I rollen som daglig leder skal du sammen med styre og
medarbeidere sørge for at våre tjenester leveres med høy kvalitet. 

Som leder er du forretnings- og resultatorientert, og er en sterk 
bidragsyter til å videreutvikle selskapet. Ditt lederskap må preges av 

å være nyskapende og engasjerende, fokus på å bygge bedrifts-
kultur, god kommunikasjon, effektiv drift og i samråd med styret 

kunne ta strategiske valg. 
  

Ønskede kvalifikasjoner:
Teknisk og/eller økonomisk utdannelse på høgskolenivå, lang og relevant 

erfaring kan kompensere for manglende utdanning.
Relasjonsbyggende evner.

Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
Fokus på samhandling og forankring.

Evne til å tenke langsiktig kombinert med et sterkt resultatfokus.
Tar initiativ til forbedringer, effektiviseringer og er beslutningsdyktig.

Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til
Rune Aftreth tlf  971 85 666, rune@r-maskin.no eller

Ola Øie tlf  926 10 098 ola@r-maskin.no.
Søknad sendes til

Rennebu Maskin AS, Terminalveien, 7391 Rennebu
eller post@r-maskin.no 
Søknadsfrist 15. juni.
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Rike muligheter for 
den fiskeintereserte

Rennebu har et hav av fiskevann, med flott 
fjellfiske for både spesialisten, familien og fri-
tidsfiskeren. Her finnes det perler - og plutse-
lig er storfisken der. Rennebukortet er et godt 
og rimelig alternativ for de som vil ha et kort 
som dekker store deler av kommunen.

Rennebu har rundt 500 fiskevann å by på. Flere av disse 
ligger med kort gange i mellom hver. Det er fortsatt mulig 
å kjøpe seg fiskekort for hvert enkelt grunneierlag eller for 
området som går under navnet Stor-Ramsfjell. 

Stor-Ramsfjell
Fiskekort for Stor-Ramsfjell får du kjøpt bla. på 

Bygdasenteret og ved bomkassene  til Leverdalsveien. Det 
er Trollheimen Grunneierlag, Skogbyggen Utmarksområde, 
Ramsfjell, Grunneierlag, Leverdalen Utmarkslag og 
Nerskogen Grunneierlag som selger felles fiskekort som 
heter Stor-Ramsfjell.

Rennebukortet
Men, vil en ha muligheten til å fiske hvor en vil over 

store deler av Rennebu, er Rennebukortet et godt og rime-
lig alternativ. Det er Rennebu Utmarksråd som står bak 
Rennebukortet, og Utmarksrådet er et samarbeidsorgan for 
kommunens lokale utmarkslag, grunneierlag, sameier, samt 
representanter fra Rennebu Skogeierlag, Rennebu Bondelag, 
beitelaga i Rennebu og Rennebu Bonde- og Småbrukarlag.

Det er utarbeidet et eget fiskekart som viser hvilke områ-
der som er med på Rennebukortet, og en kan få kjøpe døgn-
kort, 2-dagerskort, sesongkort eller familiekort (sesongkort 
for hele familien).

Rennebukortet kan kjøpes via netthandel på Inatur.
no eller på SMS, eller ved Bygdasenteret, Nerskogen 
Landhandel, Rennebu Nedre Handel (Joker Voll) og 
Hæverfallsetra/Sundset Gård.

Fiskeregler 
Kortet gjelder stang-, håndsnøre- og oterfiske, og barn 

under 16 år fisker gratis. For å hindre spredning av fiske-
sykdommer og parasitter, må fiskeutstyr, båter, klær m.m. 
tømmes for vann og tørkes eller desinfiseres før bruk i annet 
vassdrag. Fiskeslo må tas med til renovasjon eller graves ned. 
Det er ingen kvotebegrensninger på innlandsfisket.

Bruk Utmarksradet.no
Du finner mer informasjon om innlandsfiske på www.

utmarksradet.no Denne nettsiden er en utmerket informa-
sjonskanal for å få oversikt over grunneierlag med grenser 
og kjøp av fiskekort under menyen Grunneierlag. I tillegg 
finner du god informasjon om Rennebukortet under meny-
en Fiske.

Av Dagfinn Vold

Laksefiske i Orkla
Laksefisket har allerede begynt, og Orkla Fellesforvaltning har gjort sine 
vedtak for å sikre laksestammen fremover.

Arne Nielsen er styreleder i 
Orkla Fellesforvaltning - orga-
net som skal drive forvaltninga 
av elva, og samtidig ha litt med 
markedsføring av Orkla. Da vi 
snakket med Nielsen var han 
ved elvebredden og gjorde klar 
gapahuken til årets sesong.

Positivt årsmøte
Nylig ble det avholdt års-

møte i Orkla Fellesforvaltning, 
og Nielsen ble gjenvalgt som 
leder. Han forteller at det var 
et positivt og enstemmig møte 
når det gjelder strategi og 
føringer for drift og forvaltning 
fremover. 

— Det er positivt for elvas 
del. Forvaltninga fikk full støtte 
fra årsmøtet når det gjelder fis-
keregler og det fokus som har 
vært. For fremtida håper vi at 
alle tar lærdom av det som har 
skjedd, og at elveeierne holder 
ro og orden og tenker frem-
over. Er det uenigheter bør 
de tas internt, og ikke i avis-
spaltene. Da unngår vi nega-
tive ringvirkninger, sier Arne 
Nielsen.

Ikke alle er enig
Etterjulsvinteren har vært 

preget av en del skriverier om 
elva, der ikke alle grunneiere 
har vært enige med fellesfor-

valtninga. Det er spesielt catch 
& realise og kvotebegrensnin-
ger som har vært diskutert, og 
det negative fokuset har virket 
dårlig på bookinga til årets 
sesong.

— Bookinga har vært litt 
dårligere foran årets sesong 
enn det var i fjor. Det varierer 
litt, for noen har fått leid bort 
mer i år enn i fjor. Årsaken er 
at fiskereglene er strammet inn 
på grunn av bestandssituasjo-
nen, sier Nielsen.

Større engasjement fra 
grunneiere

Nielsen sier at grunneier-
ne som har utleie av vall som 
binæring kunne vært flinkere 
til å engasjere seg. 

— Mange grunneiere er 
engasjert, men det kunne godt 
vært flere som engasjerer seg. 
Det er mange som har gode 
inntekter av elva, og det er 
derfor viktig å tenke fremover 
for å sikre inntekta videre. 
Dette er inntekter som også 
gir positive ringvirkninger for 
kommunene, sier Nielsen.

Viktig å komme med menin-
gene

Nielsen vil berømme det 
engasjementet som har vært 
i Meldal i vår. De hadde et 

ekstraordinært kretsmøte for 
fellesforvaltninga for Meldal, 
og der møtte det godt med folk 
som hadde et positivt engasje-
ment. 

— Det er viktig at folk 
møter frem og kommer med 
meningene sine når det blir 
fokus på elva, sier Nielsen.

År med mellomlaks?
Nielsen sier at det ikke er 

så enkelt å ha formening om 
lakseoppgangen ennå i år. Fra 
gammelt av har det vært sagt 
at året etter et godt år med 
smålaks blir det et ganske bra 
år med mellomlaks fra 5 til 8 
kg.

— Vi håper dette slår til. 
Det beste er selvfølgelig laks 
i alle størrelsesgrupper. Vi får 
håpe på stor laks i starten, 
men det er mye som er med 
og bestemmer hvordan året 
blir, avslutter Nielsen med vår-
lig fuglesang i bakgrunnen ved 
elvebredden.

Av Dagfinn Vold

Fakta om Orkla

ORKLA er lakseførende i en strekning på 88 km, fra utløpet ved Orkanger til Stoi’n, rett 
nedenfor Ulsberg i Rennebu. Den lakseførende strekningen berører kommunene Rennebu, 
Meldal og Orkdal.

Største registrerte laks gjennom tidene er på 25 kg. De største laksene tas gjerne de aller 
første dagene av sesongen. Vanligvis kommer mellomlaksen (3-7 kg) fra medio juni til medio 
juli. Smålaksen kommer gjerne i midten av juli. Fra denne tiden er det oftest mye laks i hele 
elvas lengde. 

Orkla er regulert
De 5 kraftverkene i Orkla ble bygd i årene 1978-85. Utbyggingen har ført til at enkelte 

områder i elva er fredet for laksefiske. Laksefiskerne og andre som ferdes langs vassdraget bør 
være oppmerksom på at vannstanden raskt kan stige. 

Mer informasjon: http://www.orklaguide.com

Fjorårets største laks i Orkla ble 
tatt av Mats Johansson. Den 
veide 16,3 kg, og ble tatt på Å 
på sesongens første dag.
Foto: Orklaguide.com
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Rennebu

27,8 cm

Har du en jobb du trenger noen til å utføre?
Vi i Bygdeservice vil gjerne prøve å hjelpe deg.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud

Telefon 959 18 815

Hytter, tilbygg
restaurering

graving, støping
vaktmestertjenester, hagearbeid

transport med traktor

GOD ENERGI I ALLE ROM

Vi er en autorisert installatør tilknyttet Norgeseliten, og tar oppdrag innen

• Elektriske installasjoner
• El-kontroll
• Enøk 
• Varmestyring  
• Alarmanlegg  
• Lysstyring  
• Tele- og datanettverk

krk.no    72 42 80 00
installasjon@krk.no

På Kvikne 26. - 28. juni

Fredag 26. juni 2015 
Kl.19.30 Konsert i kapellet.
Etter konserten: Ostebord i Lossiuslåna kr 150.-
Salg av øl og vin.
Forhåndspåmelding/bordbestilling til tlf.: 909 75 996

Lørdag 27. juni 2015
Kl. 10.00-12.00 Etteranmelding fiskekonkurranse. Vollan gård
Kl. 13.00 Soneinndeling offentliggjøres. Vollan gård.
Kl. 14.00-18.00 Fiskekonkurranse. Kvikne Camping.
Kl. 18.00 Innveiing fisk. Kvikne Camping.
Kl. 19.00 ”Afterfish” med fiskequiz. Salg av øl og vin. Vollan gård.

Søndag 28. juni 2015
Kl. 11.00-16.00 Vollanmartna.
Markedsboder og aktiviteter. Vollan gård.
Kl. 12.00 Premieutdeling for lørdagens fiskekonkurranse.
Vollan gård.
Kl. 15.00 Andeløp. Vollan bru.
Kl. 15.30 Trekning reisegavesjekken, Vollan gård.

www.nøff.com – Facebook: Norsk Ørretfiskefestival
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Den gode barnehage- 
og skoleeier

Rennebu kommune tok utdanningsdirektør Lasse Arntsens utfordring på 
strak arm. Da Arntsen var i Rennebu forrige gang, etterlyste han barnehage-
nes og skolenes egenart gjennom ambisjoner, mål og ”fotavtrykk”.

Nylig behandlet kommu-
nestyret barnehagenes og sko-
lene tilstandsrapport sammen 
med ”det lokale fotavtrykk”. 
Arntsen ble på ny invitert, og 
denne gang for å komme med 
synspunkt på det arbeidet som 
er blitt utført. Han var impo-
nert over arbeidet som er blitt 
gjort og som har ført frem til 
en felles tilstandsrapport og et 
”lokalt fotavtrykk” for barne-
hage og skole. 

— Det er ingen selvfølge 
med barnehage og skole i 
samme rapport selv om de 
har samme mandat. Dere 
i Rennebu kommune har 
tenkt at det er våre unger og 
har laget en felles rapport. 
Samtidig kan rapporten leses 
av hvem som helst, og den har 
statistikk som er mulig å forstå, 
sa Arntsen.

Godt forankret
— Dere har gjort en ana-

lyse av eget arbeid som har ført 
til en bevisstgjøring om hvor 
dere er. Deretter har dere tyde-
ligvis hivd dere rundt og jobbet 
godt i en involverende prosess 
og fått god forankring. Jeg vi 
gi honnør til politikerne og 
administrasjonen i Rennebu 
kommune som har stått på 

gjennom hele prosessen både i 
prosjektet og i utarbeidelse av 
rapporten og fotavtrykket, sa 
Arntsen. 

Kjerneområder for eier-
styring

Det er politikerne som skal 
styre via overordnede føringer, 
og kjerneområder for kommu-
nens eierstyring er hvor vil vi, 
hvordan komme til målet og 
hvilke verktøy og redskaper 
gjør det enklere for oss å nå 
frem.

Forstått samfunnsmandatet
Tilstandsrapporten er tyde-

lig i budskapet når det gjelder 
mål og tiltak, og den har med 
hvem som har ansvar. 

— Den vektlegger også 
gode kvaliteter i nærmiljøet, 
noe som gjør den mer aktu-
ell og styrker tilhørigheten 
og stoltheten over det å være 
rennbygg, sa Arntsen. Han 
sa videre at det er viktig å ta 
utgangspunkt i barnehagens 
og skolens samfunnsmandat 
– vi skal bygge hele mennes-
ker. Med denne rapporten ser 
han at Rennebu kommune har 
skjønt samfunnsmandatet. 

— Ambisjonen må være 
at ungene skal se tilbake på 
at oppveksten i Rennebu har 
gjort de til det dem er i dag.

Lære av hverandre
Arntsen savnet i rapporten 

hvordan barnehage og skole 
skal lære av hverandre, for han 
mente at de kan lære mye beg-
ge veier. Han nevnte bl.a. at 
barnehagens læring er spen-
nende mot skolens mer trauste 
metoder. Ellers mente han at 
det er viktig å bruke samme 
begreper i barnehage og skole. 

Åpen og ærlig
Det er første forsøk på å 

utarbeide en samlet rapport, 
og Arntsen sa at naturligvis er 
ikke alt perfekt. Men, det er en 
god start. Rapporten er åpen 
og ærlig, og han synes det 
skinner gjennom et ønske om 
kontinuerlig utvikling. 

— Det lokale fotavtrykket 
er utrolig bra, og det har jeg 
vist frem til mange. Det må 
være spennende å bruke for de 
ansatte i barnehage og skole, 
sa Arntsen. 

Stolt utdanningsdirektør
Representanter for 

Rennebu kommune la frem 
arbediet med tilstandsrappor-
ten og ”det lokale fotavtryk-
ket” på siste proisjektsamling 
for ”Den gode barnehage- og 
skoleeieren”. 

— Arbeidet dere i Rennebu 
har gjort er til etterfølgelse for 
svært mange andre sørtrøn-
derske kommuner, avsluttet 
Lasse Arntsen.

Av Dagfinn Vold

Bakgrunn:
For vel et år siden 

var utdanningsdirektø-
ren hos Fylkesmannen, 
Lasse Arntsen, på besøk i 
Rennebu, og han etterlyste 
et tydeligere lokalt fotav-
trykk i barnehager og sko-
ler. 

Det ble den direkte bak-
grunnen for at Rennebu 
kommune som én av man-
ge sør-trønderske kommu-
ner ble med på utviklings-
programmet «Den gode 
barnehage- og skoleeier». 
Gjennom programmet ble 
både politikere, adminis-
trasjon, lærere, barnehage-
ansatte, foreldre og elever 
involvert i en prosess som 
skulle sette fokus på godt 
eierskap, og hvordan dette 
kan bidra til kvalitetsutvik-
ling i både barnehager og 
skoler. 

Rennebu kommune har 
deltatt i utviklingsprogram-
met med både ordfører, 
rådmann, representanter 
for barnehage- og skole-
administrasjon og politi-
kere. Det har bevisstgjort 
kommunen og ført til en 
ny måte å utarbeide en til-
standsrapport på og sam-
tidig se på hva de ønsker å 
formidle i barnehagene og 
skolene  - ”det lokale fot-
avtrykket”.
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         Vis toleranse, det er 

        lov å være annerledes. 

         Vær åpen for det ukjente. 

        Akseptere forskjellighet for å gi 

          større perspektiv.  Gi rom for 

            uenighet.                    Styrke kunnskapen på hvem 

                      en selv er gjennom møte 

                        med andre – bli trygg 

                         på seg selv.  
                             Ta i bruk hver-

                            andres sterke 

                           sider for sammen 

                          å bli gode. 
                      Se den enkeltes 

                   ressurser og bruke 

                 disse aktivt. 
            Samarbeide med og 

         bruke ulike yrkes-

     grupper og ressurs-

   personer i barnehage

 og skole. 

Utvikling gjenno m
 å

 s
p

ill
e p

å lag          O
ppdage og spille 

       på hverandres gode 

     egenskaper og styrker.  

       Skape felles historie gjennom
 

       felles opplevelser. 

          Skape trygghet og m
estring 

              gjennom
 godt sam

spill  m
ed 

                foreldre. 

                       Sam
arbeide og ha god 

                        kom
m

unikasjon m
ellom

 

                          alle som
 har ansvar for 

                           barnet i oppveksten. 

                           Ha gode over-

                          ganger m
ellom

 

                         barnehage-skole, 

                          barneskole-

                       ungdom
sskole, 

                    ungdom
sskole-

                   videregående 

               skole for å sikre 

          positiv utvikling til 

        det enkelte barn.

   G
jøre hverandre gode 

 gjennom
 å heie på 

 hverandre. 

Det lokale fotavtrykket 
for barnehager og 
skoler i Rennebu er 

utarbeidet i forbindelse 
med deltakelse i 

KS-prosjektet 
“Den gode barnehage- 

og skoleeier” 
(2014- 2015).

Mål
•	 bedre eierstyring og økt 

kvalitet i barnehage og 
skole

•	 bedre gjennomføring i 
det 13-årige opplæring-
sløpet

Hensikt
•	 praksisforbedring av 

eget barnehage- og 
skoleeierskap

•	 høynet faglig, kulturell 
og sosial kvalitet
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   Skape tilhørighet 

 
 

og stolthet ved å bli 

 
   kjent med og ta i bruk lokal-

 
miljøet og -historien, som 

      lokale uttrykk, tradisjoner, mat, 

    kultur, natur og næringsliv.  

   Bruke konkrete eksempler for å 

   skape gjenkjennelse, identitet, 

   samfunnsbevissthet og 

    engasjement.     Delta i aktiviteter som 

      er typiske for 
       Rennebu.          Aktiv bruk av 

         uteområdet  i 

           nærmiljøet. 
 

             Oppdage skatter 

               i lokalmiljøet som 

               historiske plasser, 

               hendelser og 

               personer.               Gi opplevelser som 

               skaper nysgjerrighet.  

 
                Utvide begrepet ”lokalt” 

                gradvis; fra grenda til 

                 kommunen, fylket, 

                     landet og verden. 

Spennende prosjekt 
i barnehagen

Vonheim barnehage dyrker grønnsaker i for-
bindelse med FNs internasjonale år for mat-
jorda.

2015 er FNs internasjonale år for matjorda, og i den for-
bindelse skal det settes fokus på landbruk, og betydningen 
av dyrka mark. Som et ledd i dette prosjektet har alle bar-
nehagene i kommunen fått hver sin kasse med jord. Ved 
Vonheim barnehage har ungene etter hvert sådd både salat, 
reddik og gulrot, og venter spent på at det skal spire og gro. 

Det er ingen tvil om at dette har vært et spennende pro-
sjekt, og ungene deler mer enn gjerne sine tanker omkring 
det som forhåpentligvis vokser opp i kassene. Noen mener 
de kan kokes tomatsuppe og bruke gulrøtter som en ingre-
diens. Pedagogisk leder Mona Elven er heller ikke helt frem-
med for en slik kreativ løsning.

- Vi kommer helt sikkert til å spise noe av det vi får fram 
her, og det kan jo godt tenkes tomatsuppe med gulrøtter er 
kjempegodt, smiler Elven. 

Ungene har også fått med seg navnet på det de har plan-
tet i kassene, og de har limt opp bilde av hvordan det skal se 
ut. Noe det imidlertid hersker en viss forvirring omkring, er 
hvilken ende av reddiken som kommer opp av jorda først... 
Noen er helt sikre på at det er den røde delen, mens andre 
mener å vite at det er en grønn stilk med blader. Det fins 
tydeligvis gode argument for begge disse teoriene, og en av 
guttene mener endatil han skimter noe rødt som holder på 
å vokse opp av jorda. Uansett er det i alle fall slik at ungene 
er veldig spente på resultatet, og de er fast bestemt på at det 
kommer til å smake godt siden de har dyrket det selv. 

Av Mona Schjølset

Åpen gård i 
Gunnesgrenda

Lørdag 29. august blir det åpen gård med 
Sigrid og Jakob Hamre Gunnes, Anne Marit, 
Martin og Mikkel Andre Myrmo som vert-
skap.

Det er Rennebu 
Bondelag som står 
for arrangemen-
tet i samarbeid 
med Rennebu 
Bygdekvinnelag, 
Rennebu Bonde- 
og Småbrukarlag, 
Rennebu 
Produsentlag (TINE), Rennebu Sau & Geit, Oppdal & 
Rennebu Skogeierforening og Rennebu kommune.

— Her blir det litt for unge og gamle, bønder og ikke 
bønder. Robotfjøs og melkekuer, flisfyring, bioenergi, 
hogstmaskin, skogplanting, tresking, potetopptaking, bar-
neriding, fuglekassesnekring, jurklutkasting, natursti, høy-
hopping, gårdsdyr og mye mer, forteller leder i Rennebu 
Bondelag Kristine Ek Brattset.

Det blir matsalg, gratis inngang og gratis parkering.

Midtsidene av brosjyren ”Det lokale fotavtrykk”.
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Vårkonsert
i Berkåk Samfunnshus tirsdag 9. juni kl. 19.30

 
Rennebu Mannskor - dirigent: Ann Kristin Haugerud

Kvikne Songlag - dirigent: Anne Laila Fossum
 

Enkel bevertning og allsanger
Inngang: voksne kr 150,- / barn gratis 

Velkommen! 
Arr: Rennebu Mannskor

Kaffesalg i Jutulstuggu 
på Stamnan hver lørdag kl 11 - 15 i juni, juli og august.

 

Reinsjakt på Haugasætra 2015
Søknadsfrist for jakt er 8. juni.

Søknad sendes til Roger Skamfer,
 Trondskogveien 12,  Berkåk, 7391 Rennebu

Feriestengt
f.o.m. uke 26 t.o.m. uke 32

Kunngjøringer

Dette skjer i Rennebu!
04.06 Normisjonsmøte Grindal 20.00
04.06 Mottak av klær Refshus skole 16-18
04.06 Småbarnstreff Frivillighuset 12-14
05.06 Song/hyggekveld Sandbrekka 19.30
 arr. Rennebu Songkor
06.06 Pub Furuly, Nerskogen 20-01
07.06 Pilegrimsvandring fra Voll til Jorlia
  Oppmøte ved Rennebu kirke 12.00
09.06 Vårkonsert Samfunnshuset 19.30
 arr. Rennebu Mannskor
10.06 Formiddagstreff Menighetshuset 11.00
11.06 Småbarnstreff, sommeravslutning Friv.huset 12-14
11.06 Misjonsfest. Fokus Nepal/Brasil Misjonshuset 20.00
13.06 Loppemarked Lekeplassen, Ulsberg 10.00
14.06 Storfamiliesamling Hoelsmoen 18.00
16.06 Formiddagstreff Omsorgsboligen 11.00
17.06 LHL trim Torget 17.00
18.06 Formiddagstreff Staure 11.00
19.06 Tur i Minillstien Minilla 19.00
23.06 Oppskyting/tr.skyting Gammelstødalen 17.00
23.06 St. Hansfeiring Flåmoen 19.30
02.07 Normisjonsmøte Hoelsmoen 20.00
02.07 Mottak av klær Refshus skole 16-18
25.07 Pub Furuly, Nerskogen 20-01
29.07 Pilegrimsgudstjeneste Reberg 19.30

Kaffesalg i Jutulstuggu hver lørdag i juni, juli og aug kl 11-15
Hørselshjelp på frivilligsentralen første torsdag i hver måned kl 10-12.

Trenger du skyss eller følge til et arrangement eller 
aktivitet, ring Frivilligsentralen tlf 72 42 62 64

Gratis innrykk i kalenderen
– kontakt Rennebunytt på tlf 72 42 76 66
eller send epost til mari@mediaprofil.no

Løpende oppdatering av Hva-skjer kalender på

Rennebu.com

Offisielle valglister 
til kommunestyrevalget 2015
 Valgstyret godkjente i møte 28.04.2015 følgende 
valglister:
•	 Arbeiderpartiet
•	 Felleslise Høyre og Venstre
•	 Kristelig Folkeparti
•	 Senterpartiet
 
Valglistene er lagt ut på Servicetorget

Anbudskonkurranse Rennebu kommune
Det er lyst ut anbudskonkurranse på vintervedlikehold 
av kommunale veier for Ulsberg og Havdal boligfelt.
 
Anbudsfristen er satt til 25.06.15, kl 10.00.
 
Anbudsdokumenter fås ved henvendelse til:
Teknisk drift, Myrveien 1, 7391 Rennebu
E-post: postmottak@rennebu.kommune.no  
Telefon: 72 42 81 00

Vårdugnad 
på museet på Haugen

 den 11. juni fra kl 18.00.
Ta med gjerne med 

vaskeutstyr.
 

Tradisjonen tro vil det bli 
rømmegrøt å få kjøpt 

på museet 
i forbindelse med Olsok!
Denne gang den 26. juli fra 
kl 12.00 og utover så langt 

grøten holder.

Takk for all oppmerksomhet 
på dagen min.

J.O. Vognild

STILLINGER LEDIG
Er du eldre enn 14 år og oppover? Søk gjerne på: 

KLOKKERSTILLING VED BERKÅK KIRKE
Ledig fra 1. juli 2015
Fast stilling på 5,5 %. 
En klokker har oppgaver tilknyttet gudstjenestene i Berkåk kirke. 
Det er om lag 22-24 gudstjenester per år, inkludert høytidene. 

KIRKETJENER/KLOKKERSTILLING
ved Nerskogen kapell
Ledig fra 1. august 2015
Fast stilling på 4 %. 
En kirketjener/klokker har oppgaver tilknyttet gudstjenestene og evt. vielser/
kveldsarrangement. Det er om lag 14 handlinger per år, inkludert høytidene. 

Er du eldre enn 18 år og oppover? Søk gjerne på: 

TROSOPPLÆRINGEN I RENNEBU
SØKER VIKAR I ETT ÅR
20% stilling fra 1. august 2015 – 31. juli 2016
Vi søker menighetsarbeider eller menighetspedagog til
trosopplæringen for barn og unge. 

Se full utlysningstekst på 
www.rennebu.kirken.no eller ring ved spørsmål. 

Søknadsfrist: 10. juni 2015

Mail: post@rennebu.kirken.no
Tlf: 72 40 23 50/ 95 05 30 71 (Herborg S. Skjolden, kirkeverge)

DEN NORSKE KIRKE
Rennebu kirkelige fellesråd

Neste utgave av Rennebunytt  
- og siste før sommeren,
kommer torsdag 18. juni.

Frist for stoff er tirsdag 9. juni.
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Deltagerrekord under 
årets TINE stafett

Tinestafetten er et nasjonalt arrangement, der 
hovedfokus er idrettsglede og deltagelse. I år 
samlet arrangementet over 104.000 deltagere 
fordelt på 1898 skoler rundt om i landet. 

Tinestafetten er et samarbeid mellom Norges 
Friidrettsforbund og TINE, og har etter hvert blitt den desi-
dert største idrettsmønstringen for ungdom her i landet. 
Stafetten har nå vært arrangert i over 20 år, og målet å moti-
vere til økt fysisk aktivitet og bevissthet rundt ungdommers 
kosthold. 

Stort engasjement
Både Voll og Innset skoler har deltatt på Tinestafetten tid-

ligere, mens Berkåk var med for første gang i år. Her var det 
5. – 7. klasse som deltok, mens en del av de yngre elevene 
stilte som ivrig og engasjert heiagjeng. Deltagerne fra mel-
lomtrinnet tok slett ikke lett på oppgaven, og her var det 
ingen som prøvde seg verken på lureløp eller taktikk under-
veis. Det kunne heller se ut som de fleste løp under mottoet 
full pinne så lenge kreftene holder, og så enda litt mer...! 

Skal man dømme etter reaksjonene både fra elever og 
lærere var dette tydeligvis også noe som fristet til gjentagelse 
senere år.

- Ja, dette var en artig opplevelse, og vi håper det blir en 
god tradisjon videre framover, sier ansvarlig lærer Siri Mette 
Haugset. 

Av Mona Schjølset

Mitt kulturminne 
– historiens spor i landskapet

Den 7. og 8. mai var 5.klasseelevene i Rennebu på arke-
ologioppdrag.  Det var gravfeltet på Kjønnmoen som etter 
kyndig veiledning ble ryddet og stelt av ivrige arkeologispi-
rer.

Veilederne var en arkeolog og to studenter. Prosjektet er 
et tilbud gjennom Den Kulturelle Skolesekken og nytt av 
året.  Tanken med prosjektet er at elevene får adoptere et 
kulturminne i nærmiljøet og således får bygge opp en egen 
identitet og forståelse for fortida.

Det ble ingen graving, men masse rydding og mye infor-
masjon om hvordan man tidligere i jernalder og vikingetid 
bodde og levde på Kjønnmoen. Elevene var ivrige og lyd-
høre, for dette var spennende Rennebuhistorie.

Folkemøte om Politireformen:

Foregått en sniknedleggelse
Mandag 11. mai ble det arrangert folkemøte om Politireformen i samfunns-
salen på Berkåk, og i tillegg til paneldebatt fikk også publikum anledning til 
å komme med sine innspill og spørsmål. 

Det er i dag 27 politidis-
trikt her i landet, og i saksut-
redningen til Politireformen 
er det lagt fram forslag om 
at dette skal reduseres til 12. 
Dette vil naturligvis medføre 
både endringer og nedleg-
gelser for mange lensmanns-
kontor, sannsynligvis også for 
Rennebu lensmannskontor. 

Protester
Da utredningen om 

Politireformen ble lagt fram, 
førte det til store protester 
rundt omkring. I Rennebu ble 
det nedsatt en egen aksjons-
komite som skulle jobbe for å 
få fram alle nødvendige fakta, 
og ikke minst var målet selv-
sagt å beholde vårt lokale 
lensmannskontor. I november 
2011 viste rennbyggene sin 
protest mot de planlagte end-
ringene gjennom et stort fak-
keltog langs E6, samt et brev 
til den daværende justismi-
nisteren, der over halvparten 
av kommunens innbyggere 
hadde skrevet under på at de 
ønsket å beholde lensmanns-
kontoret.

”Sniknedleggelse”
De siste årene har politire-

formen vært ute på høring hos 
flere instanser, mens det både 
lokalt og regionalt har vært 
jobbet for å få til gode løs-
ninger både for byene og ute 
i distriktet. Under folkemøtet 
på Berkåk nylig hevdet med-
lem av Stortingets justiskomite 
og paneldeltager Jenny Klinge 
(Sp) at det i disse årene har 
foregått en sniknedleggelse av 
flere lensmannskontor, gjen-
nom omdisponering av tjenes-
tepersonell og nedbemanning 
som følge av naturlig avgang. 
Det er vel neppe noen over-
raskelse at et stort flertall av 
de frammøtte delte Klinge sitt 
syn i denne saken, og hun fikk 

flere ganger applaus fra salen 
for sine innlegg.

Siterte Rennebu Ungdoms-
råd

Det var ordfører Ola T. 
Lånke som ønsket velkommen 
til folkemøtet, og han innledet 
med å sitere en uttalelse fra 
Rennebu Ungdomsråd. Her 
heter det at ”det er betryg-
gende med politi i nærmiljøet. 
De ser bedre hva den enkelte 
trenger, og det er flaut å bli tatt 
av noen du kjenner. De kjen-
ner oss, og kan trekke riktige 
slutninger.”

- Dette syns jeg er kloke 
ord fra ungdommene, og det 
er viktig at det blir tatt med 
videre, sa Lånke. 

Jorodd Asphjell (Ap) og 
Kjell Inge Ropstad (KrF) fra 
Stortingets justiskomite stilte 
også i panelet under folkemø-
tet på Berkåk. I tillegg stilte 
varaordfører i Midtre Gauldal, 
Bjørn Enge (H), samt ordførere 
fra Skaun, Holtålen og Meldal. 
Enge er mangeårig tillitsvalgt i 
Politiets Fellesforbund, og har 
lang fartstid som ansatt i poli-
tiet. 

Forebygging
Et sentralt punkt i forbin-

delse med politireformen, 
er dette med forebyggende 
arbeid. Her uttrykte mange en 
viss bekymring for om dette 
kommer til å bli tilstrekkelig 
ivaretatt etter den forestående 
omstruktureringen. 

- Jeg er redd dette kom-
mer i siste rekke hvis de lokale 
lensmannskontorene forsvin-
ner. Politiet gjør mye viktig 
arbeid ute i skoler og bar-
nehager, noe som kan være 
med å forebygge kriminalitet 
senere i livet, hevdet Kjell Inge 
Ropstad. 

Ragnhild Løvset Øverland 
var tilhører i salen, og hun 

fremhevet også politiets rolle 
som forebyggende instans i et 
lokalmiljø. 

- Vi trenger politiets kom-
petanse i nærmiljøet, for 
eksempel når det skal job-
bes i tverrfaglige grupper. Her 
i Rennebu har vi også blitt 
bosettingskommune for flykt-
ninger, og denne gruppen er 
pålagt at de innen sju dager 
skal melde seg på et lens-
mannskontor for å vise ansik-
tet sitt og sette fingeravtrykk. 
Det ville vært en betydelig 
mindre stressfaktor både for 
flyktningene og oss som jobber 
med dem dersom dette kunne 
vært utført på et lokalt lens-
mannskontor, sa Øverland.  

Behandles i Stortinget 10. 
juni

Etter planen skal politire-
formen behandles i Stortinget 
10. juni, og ordfører Lånke 
håper at medlemmene i justis-
komiteen videreformidler både 
de tankene som kom fram på 
dette folkemøtet, og likedan de 
innspill som har kommet tidli-
gere. 

- Jeg håper at det leg-
ges en del føringer på 
Politidirektoratet slik at de må 
se veldig nøye på distrikt med 
store avstander, og nedbeman-
ning av lensmannskontorene 
her. Dette med at vi trenger 
politifolk som faktisk bor i dis-
triktene er også veldig viktig. Vi 
ønsker jo ikke en utvikling der 
polititjenestemenn oppholder 
seg i biler for å betjene store 
lensmannsdistrikt. Bosetting 
og lokalkunnskap er viktig, og 
det håper vi blir tatt hensyn til 
i Stortingets vedtak, avsluttet 
Lånke. 

Av Mona Schjølset

Panelet som diskuterte politireformen bestod av varaordfører i Midtre Gauldal Bjørn Enge, 
stortingsrepresentantene Jenny Klinge, Kjell Inge Ropstad og Jorodd Asphjell og 

ordførerne Are Hilstad (Meldal), Jon P. Husby (Skaun) og Jan Håvard Refsethås (Holtålen).
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RETURADRESSE: Rennebu Nytt c/o Mediaprofil as, Myrveien 4, 7391 RENNEBU

Vi inviterer deg til å besøke

Rennebu.com 
- en ny nettportal for Rennebu, 

og her kan du finne det meste av det 
du er ute etter av informasjon om Rennebu.

Nettportalen har bl.a. en egen kulturkalender 
der du kan holde deg orientert om det som foregår i bygda.

Er det noe du savner - send oss en epost:
dagfinn@mediaprofil.no

Telefon 72 43 00 40 – www.soknedal-sparebank.no

 Vi feirer 5 år på Berkåk
Fredag 5. juni fra kl 12

serveres kaffe, brus og kake
Dagstilbud 5. juni

Avløpsåpner Mudin. veil 155,-  90,- 
Oramix dusjbatteri Oras. veil 1490,- 890,-
Vega kjøkkenbatteri 
med høy tut. Bademiljø. veil 1590,- 850,-

Industriveien 4, 7391 Rennebu – Telefon  72 42 64 64/464 49 272 
post@arhelgemo.no  –  www.bademiljo.no

Åpninstider: man-fre 08.00 - 16.00  –  lør 10.00 - 13.00

Ny nettside?
- vi skreddersyr siden 
til ditt formål!

Ta kontakt på 72 42 76 66 for 
å høre hva vi kan gjøre for deg!


