
Stress ned, opplev mer!
Hvis du spør noen: "Hvordan har du det?", er svaret ofte "Takk bare bra, men det er veldig hektisk for tiden."

Hele året raser vi rundt i høyt tempo for å rekke over det som blir forventet av oss, i hvert fall det vi tror blir forventet. Stress
er blitt et statussymbol; det er nærmest noe mystisk med en person som ikke påstår å ha det travelt.

Nå nærmer ferien seg, ukene som skal være årets rekreasjonsperiode. Selv da går vi hvert år i fella; i år skal vi virkelig rekke
over alt vi ikke har gjort tidligere somre, pluss alt annet som vi tror omgivelsene forventer av oss også da. 

Glem det, du rekker det ikke likevel. Ikke la ferien bli en ny stressperiode. Velg rekreasjon etter det innerste i hjertet, bevilg
deg en periode med litt latskap og tid til å finne tilbake til ditt egentlige jeg. Ta deg tid til å tenke over hva som er viktig i
livet og opplev det store i det små, gjerne ute i naturen. Alle har vi vel et "jordbærsted", om det nå er på toppen av Svarthetta
eller ved en liten bekk i nærmiljøet der en kan sitte i ensomhet og filosofere over livets tildragelser og mysterier. Da vil du
kanskje finne ut at ingenting er mer dyrebart enn øyeblikket. Ta deg tid til å innse hvor fantastisk din verden i virkeligheten
er, bare du har ro til å åpne øynene.

God sommer til alle!

Bjørn Rogstad - fung. ordfører

- også
Kvikne..

Denne
sommerutgaven 
av Rennebu Nytt 
går som vanlig ut 

til alle som har 
hytte i Rennebu. 

I tillegg sendes den
ut til alle som har

hytte på Kvikne, og
det er egen Kvikne-
informasjon på side

22 og 23!
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turistkontoret@rennebu.net – www.rennebu.net

Rennebu Turistkontor

Nyheter fra
Black Design og Trend Design!

Stort utvalg i
sommerblomster og ampellplanter m.m

7391 Rennebu - tlf 72 42 74 45

Vi selger fiskekort til kommunens mange fjellvann
og til noen laksevald i Orkla, samt fiskeutstyr og annet turutstyr. 

Vi hjelper deg også med opplysninger
om overnatting, bespisning, aktiviteter og opplevelser i Rennebu i sommer.

Åpningstider: hverdager 09.00-16.00
Lørdager fom. 2.juli tom. 13.august: 11.00-16.00

Sommer i Rennebu



Sendes de som har hytte i Rennebu og på Kvikne
Denne utgaven av Rennebu Nytt sendes alle utenbygdsboende som har hytte i Rennebu og på Kvikne. For Rennebu

sin del har Rennebu kommune hentet adressene fra det såkalte GAB-registeret, som inneholder oversikt over alle som har oppført
hus eller hytte på sin eiendom. Etter erfaring vil ikke alle som føler at de skulle ha fått Rennebu Nytt i postkassen få det. De som
står som eiere på ei hytte og ikke får bladet, kan gjerne kontakte redaksjonen i Rennebu Nytt eller Servicetorget i kommunen. 

For Kvikne sin del sendes bladet ut etter en adresseliste Kvikne.no har fått oversendt fra Tynset kommune. Her vil det også
ganske sikkert være hull i registeret. Forandringer her kan sendes redaksjonen i Rennebu Nytt eller Kvikne.no.

Ordningen med gratis utsendelse av Rennebu Nytt til hytteeiere gjelder i utgangspunktet påske- og sommerutgaven. De som
ønsker å få tilsendt bladet utover disse to utgavene, kan abonnere på bladet ved å sende oss en epost eller ta kontakt på annen
måte. For ett år koster bladet kr 200,- for de som får det tilsendt. Ellers finnes fullstendige utgaver av Rennebu Nytt  i pdf-format
på Rennebu kommunes hjemmeside - www.rennebu.kommune.no eller på www.rennebunytt.no
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Kommuneadministrasjon
Adresse: 

Berkåk, 7391 Rennebu

Telefon: 72 42 81 00
Telefax: 72 42 81 01

Åpningstid: 08.00-15.30

Rennebu Nytt
Informasjonsblad

utgitt av Rennebu kommune
og 

Volds FotoGrafiske AS

Redaktør
Dagfinn Vold

Redaksjonskomite
rådmann Arve E. Withbro

Olav Dombu
Nelly Svedahl

Adresse
Rennebu Nytt, c/o Volds

FotoGr., Berkåk, 7391 Rennebu, 
tlf. 72 42 76 66

dagfinn@volds-fotografiske.no
www.volds-fotografiske.no

Bidragsytere dette
nummer:

Mari Haugset
Sunniva Vold Huus

Kenneth Teigen
Dagfinn Vold

Opplag dette nummer: 
5.700, 

Sendes ut i Meldal og på
Støren og til alle hytteeiere i

Rennebu og på Kvikne i 
tillegg til vanlig distribusjon.

Velkommen til Rennebu!

WWW - Nettsteder i Rennebu - WWW
LH Bygg AS - www.lhbygg.no 
Lund Handlaft - www.lundhandlaft.no 
Sande Hus og Hytter - www.sande-hytter.no 
Torslaft - www.torslaft.no 
Berkåk Veikro og Gjestegård as
www.berkaak-veikro.no 
Rennebu Hytteservice
www.rennebuhytteservice.com/
Rennebu Bygdeservice
www.rbsba.no/
Mjuklia Ungdomssenter - www.mjuklia.no 
Beo Byggvare as - www.byggmakker.no 
Kvikne-Rennebu Kraftlag - www.krk.no 
Kraftverkene i Orkla - www.tronderenergi.no 
Gjensidige Oppdal-Rennebu - www.gjensidigenor.htm 
Sparebank 1 Rennebu - www.smn.no 
Berkåk Bilservice - www.statoil.no 
Rennebu Snekkeri - www.rennebusnekkeri.no 
Rennebu Dør og Vindu - www.rdv.as 
Opdalingen - www.opdalingen.no 

Rennebu Avløserlag - www.avloserlaget.no 
Rennebu kommune - www.rennebu.kommune.no
Rennebu Skog & Hage - www.rokkones.no 
Rennebu Nytt - www.rennebunytt.no 
Rennebu Turistkontor - www.rennebu.net
Nerskogen Sameielag - www.nerskogen.net
Rennebu Bygdearrangement - www.rennebumartnan.no 
Birka - www.birka.net 
Laksefiske i Orkla - www.orklaguiden.no 
Langklopp Fjellgård - www.langklopp.com 
Jøldalsveien - www.joldalsveien.no 
Ymse MC - www.ymsemc.com 
Volds FotoGrafiske - www.volds-fotografiske.no

Epost-katalog for Rennebu
Knut Berntsen har utarbeidet en epostkatalog med adresser
for private og andre her i Rennebu. Denne kan du finne på
adressen www.skugglia.com/epost/

Rennebu
Legekontor
Rennebu Legekontor har

følgende telefon-
åpningstider: 

Tlf.  72 40 25 40     
Mandag – fredag

08-11.30 og  12.00 –14.00 

Telefontider leger
Dr. Ambroise Eloundou

Ombga   
11.00 –11.30  
- Ikke onsdag

Kristin Killingberg
11.00 - 11.30

- Mand. tirsdag, torsdag
Turnuslege

11.00 -  11.30 
- hver dag

Vi ber om at disse tider
overholdes for å unngå

store forsinkelser. 

Ved akutt sykdom ring 
72 42 77 00 eller 113  

Legevakt kveld/natt 
72 48 01 00 eller 113

Rennebu turistkontor
har mange varer og
tjenester å tilby. De kan
gi deg informasjon om
Rennebu, og har også
ulike varer å tilby for
salg.

På turistkontoret kan du
få kjøpt fiskekort i lakseelva
Orkla, jaktkort for rype,
storfugl, hare og bever og
fiskekort for små og store
fjellvann. For de som ønsker å
tilbringe en eller flere netter i
Barnas Naturverden, er det
også mulig å reserve plasser
gjennom turistkontoret.

Hvis du lurer på hva som
skjer rundt omkring i
Rennebu, har turistkontoret
full kontroll. De gir deg
informasjon om opplevelser,
severdigheter, åpningstider,
friluftsliv med for eksempel
skiløypekart og andre
turkart, oversikt over ledige
hyttetomter, overnattings-
tilbud og bespisning. Her får
du oversikt over kulturbygda
Rennebu og næringslivet i
kommunen. 

På turistkontoret kan du
også få tak i brosjyremateriell
for nærområdene og flere
populære reisemål i Norge.
Siden det ikke er betjent
togstasjon på Berkåk, er det
turistkontoret som har tatt

over denne jobben. Bestilling
av togbilletter og rute-
opplysninger får du derfor
der. 

Turistkontoret er også en
liten sportsbutikk i seg selv.
Her har de det meste av
turutstyr, alt fra bålgaffel til
lakenpose, liggeunderlag og
termoser. De har også utsalg
av fiskeutsyr, kart fra Statens

kartverk, diverse bøker og
noen husflidsartikler.
Turistkontoret har åpent
hverdager hele året, og i
sommer vil de ha åpent også
på lørdager. På Rennebu
turistkontors nettsider
www.rennebu.net kan du
også finne det meste av
informasjon om Rennebu. Du
finner bl.a. kontinuerlig

oppdatert kulturkalender på
sidene. 

På Rennebu turistkontor
hjelper de deg med det meste,
og ingen utfordring er for
stor, så ta gjerne kontakt.

Nettsiden til Turist-
kontoret: www.rennebu.net

Turistkontoret 
til din tjeneste!

Inger Måren ved Turistkontoret på Berkåk selger både fiskekort, jaktkort og togbilletter.
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Orkla er en av Norges beste lakseelver, med ca. 88 km
lakseførende elv, med ca 35 km elvebredd i Rennebu. I 2003 ble
det fisket hele 32 tonn  laks, noe som var tredje beste i landet.

Flere steder er det tilrettelagt for økt tilgjengelighet og trivsel
på fiskeplassene.

Kort kan kjøpes både hos Turistkontoret og hos enkelte
grunneiere. 

Vil du se mer om mulighetene for laksefiske i Rennebu, kan
du gå inn på nettadressene www.orklaguiden.no Her kan du selv
bestille både fiske og overnatting for sommeren.

Oversikt over elva og steder for kortkjøp får du ved 
henvendelse Turistkontoret - tlf 72 42 77 05

Laksefiske i Orkla 2005

Orkla - folkefiskets elv

Laksefisket er godt igang, og alt de første døgnene ble det
tatt stor- og mellomstorlaks i Orkla. Så dette kan love godt
for sesongen! 

Dersom du ønsker å følge med hva som skjer i Orkla, kan
vi anbefale nettstedene www.orklaguiden.no og
www.orklaguide.com hvor du kan finne nesten alt om
laksefiske i Orkla. Her kan du klikke deg inn og få siste nytt
fra elva; - laksebørsen ajourføres hver dag.  

Fiskeregler/-forskrifter for Orkla er også lagt ut på disse
sidene, og ellers mye, mye mer om fiske og elv! 

Desinfisering av fiskeutstyr o.l. for å unngå
sykdomssmitte på laksen i Orkla 

All fiskeredskap, håver, vadere, båter og lignende som er
brukt i andre vassdrag i inneværende sesong skal
desinfiseres før bruk i Orkla. Attest på at dette er utført skal
kunne vises fram ved kjøp av fiskekort.

I praksis vil dette si at alt eller deler av utstyret ikke skal
desinfiseres hvis:

- det er nytt,
- det ikke er brukt siden i fjor,
- det var i Orkla det sist ble brukt.

For utenlandske fiskere gjelder fortsatt forskrift fra
Statens Dyrehelsetilsyn om at all fiskeredskap skal
desinfiseres uansett og at de skal ha attest på at dette er
utført. 

Desinfeksjonsstasjoner i Orkla
Rettighetshavere og andre kortselgere vil spørre etter

denne attesten ved salg av fiskekort. Oppsynet vil
kontrollere om de fiskerne forskriften gjelder for har den
nødvendige attesten. 

Desinfiseringsstasjonene i 2005 blir føgende: 
Orkdal kommune: 
Vertshuset Fannarheimr 72 48 53 89 
Vormstad Camping 72 48 94 30 
Meldal kommune: 
Oddbjørn Halsetrønning 72 49 81 98 
Jon Syrstad  909 11 335 
Rennebu kommune: 
Liens Laksecamp 901 64 232 
Einar  Øverland 930 06 099

Kalle
lakseformidler

Karl Olav Mærk har gjort
laks til levebrød. Gjenn-
om firmaet www.orkla-
guiden.no formidler han
laksevald og overnatting
for fiskerne både i
Rennebu og Meldal. 

Aktiviteten er økende,
og allerede nå først på juni
er han med forhåndssalget
på nivå med fjorårets
omsetning. Det er en bestilt
omsetning på 740.000
kroner i fiske og 320.000 i
overnatting, og det er
fortsatt mye ledig kapasitet
utover sesongen. 

Egen arbeidsplass
Når alle utgifter er

trukket fra sitter Karl Olav
igjen med en inntekt som
tilsvarer ca 1/2 årsverk.
Resten av tiden selger han
sin kompetanse til andre,
blant annet gjennom
samarbeide med reiselivs-
operatøren Din Tur. 

Folkefiskets elv
Orkla er betegnet som

folkefiskets elv. Det har
alltid vært tilgjengelige
fiskekort - både for døgn
og sesong. Dagturister har
derfor gode muligheter for
å fiske laks i Orkla, blant
annet på valdene til
Rennebu Jeger og Fisker-
forening. I gjennomsnitt
ligger prisen pr. døgn på kr
250. — Prisene i Rennebus
del av Orkla er gunstige,
og kort er mye mer
tilgjengelig enn det som
ofte er sagt, understreker
Karl Olav.

Tilretteleggingen ved
fiskeplassene er også god,
med både gapahuker og
godt stinett.

Bedre enn fjoråret?
— Laksesesongen i år

vil etter alle spådommer bli
bedre enn i fjor, men det er
ikke spådd noen kjempe-
sesong i år heller, forteller
Karl Olav. — Smålaksen
manglet i fjor, og ingen vet
hvorfor. Det er mange
teorier ute og går, bl.a.
dårlige beiteforhold i
havet. Dette kan kanskje
medføre en god sesong
med mellomlaks i år, sier
en optimistisk Karl Olav
Mærk.

Husk å melde
fra om fangsten!

Rapporter gjerne på epost
«Post@orklaguiden.no» 
eller på sms 90 67 35 30

Byttet fotballen med laks
Etter endt tid med fotball i
Liverpool ønsket Vegard
Heggem å ta over hjemgården
Aunan på Grindal. Men hva
skulle han drive med? Svaret
kom han raskt frem til -
utmarksnæring med utleie av
laksefiske. 

— Det er stort potensiale i
elveturisme, og utmarksnæring kan
bli viktig for distriktet fremover, sier
Vegard. 

Det var i 2003 at Vegard starta med
elveturisme på hjemgården. Nå er det
meste ferdig utbygd, og han kan tilby
22 senger og festsal med servering i
det som før var potetlageret på
gården. Hele anlegget ligger
kjempefint til ved bredden av Orkla
nedenfor Aunan. 

Mest til grupper
Det meste av utleien av anlegget

og fiskemulighetene er til grupper
innen bedriftsmarkedet. — Jeg er bare
inne i det andre året, men det virker
som om produktet vårt er populært.
Det tar nok 3 - 5 år for å bygge opp
kundemassen. 

— Markedet er konjunktur-
avhengig, og vi har også merket en
viss tilbakeholdenhet i markedet i
kjølvannet av nyhetsoppslagene om
smøreturene i Vinmonopolet.
Samtidig er vi også «konjunktur-
avhengig» med tanke på laksen. Det
er viktig at våre gjester får laks - det er
prikken over i´n som sikrer gjenkjøp,
forteller Vegard.

Elvene rundt Tronheimsfjorden
For å sikre den fremtidige opp-

Laksefiske i Orkla  fra 01.06-31.08.

gangen er Vegard aktiv innenfor «Elvene
rundt Trondheimsfjorden». Elvene rundt
Trondheimsfjorden har som målsetting å
styrke laksestammene i regionens elver
gjennom å gi kompensasjon til
kilenotfiskere for å la være å utøve retten
til å fange laks i sjøen.

Storskjerm og trådløst internett
Gjestene trives godt på Aunan, det har

Vegard fått mange tilbakemeldinger på.
Her er det fin natur i rolige omgivelser.
Festsalen i det gamle potetlageret er også
godt egnet til kurs og konferanser - og
konfirmasjon, bryllup og runde dager. Det
er også trådløst internett og prosjektor for
storskjerm i salen. Storskjermen har flere
ganger vært benyttet til fotballkamper - nå

senest da Liverpool slo Milan i
mesterligafinalen. Da var det over 10
gjester tilstede. 

Lokale ringvirkninger
Vegard legger vekt på at flere i

lokalsamfunnet skal få kjenne ring-
virkningen av hans satsing. Han leier
laksevald av flere naboer, og det meste av
maten som serveres til fiskerne er kjøpt
lokalt av bl.a. Buret på Nerskogen og
Hognamat. Når noe arbeid skal utføres
bruker han å leie Rennebu Bygdeservice.
— Det er viktig at det drypper mye på
mange. Nettopp det gjør at en bevist
satsing på utmarksnæring har et stort
potensiale for distriktet fremover, sier
Vegard.

Vegard Heggem trives ved elvebredden der han driver elvaturisme på Aunan.
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Berkåk, 7391 Rennebu  tlf. 72 42 75 50

Åpningstider
mand - fred 9 - 16 / lørd 10-14

ennebu
snekkeri A

S
7393 Rennebu  -  Tlf. 72 42 67 30  -  Fax 72 42 67 20

Kjøkken, Bad, Spisestue, Soverom
Møbler og innredninger i heltre.

Fleksible løsninger.

Utstilling og kontor er 
åpent i hele fellesferien!

www.rennebusnekkeri.no

Sommerblomster
Ampellplanter

jord, gjødsel mm

Gråværstilbud:

7-pk Frostaroser 65,-

Lys i vårens motefarger
Lime - Turkis - Rose

Blomster ii ssentrum!
- men vi har mye annet i butikken….

Vi kommer hjem til deg
• Vi sjekker eksisterende løsninger

• Vurderer muligheter på faglig grunnlag

• Gir deg forslag til løsninger

Vi leverer og monterer alt
• Egne installatører med servicebiler

• Alt av utstyr til toalett, bad, vaskerom etc

Berkåk BlomsterBerkåk Blomster
Berkåk, 7391 Rennebu - tlf. 72 42 72 87

Solide og
sammenleggbare 
fritidsmøbler.

Redskaps-/vedbu av villmarkspanel
3x2 m. Leveres ferdig
montert/byggesett kjøres på
lastebil/traktor

Martnastilbud 14.500

Hytter og Hagemøbler
Tlf 72 42 73 29
7391 Rennebu

Velkommen 
i utebod 31

Anneks - gir plass for alle

Tilbud 14.500,-

Redskaps-/gjestehytte av villmarkspanel

HYTTER
i laft og stavlaft

og HYTTETOMTER
på Nerskogen og Oppdal

www.lundhandlaft.no
tlf 72 42 64 90

ANDLAFT ASUND

HandlaftingHandlafting

Velkommen til vår laftehall på Berkåk!

Tradisjonell handlafting
- etter dine eller 
våre tegninger!

Vi kombinerer også 
handlaft og bindingsverk.

Vår spesialitet:
- tilpasning 

etter dine ønsker!

Hytter, bur og anneks
i stavlaft og handlaft!

Fleksibilitet og kvalitet

John Arve Nybro
Gorset, 7393 Rennebu

mob 918 37 209
janybro@loqal.no



topptrim merke. 
Barnas topptrim gjelder de

fire siste toppene på
klippekortet. Alle under 11 år
som besøker minst fire topper
får merket.

For voksne koster merket kr
30,- og kjøpes ved innlevering av
klippekortet på turistkontoret.
Trenger du kart selges disse på
turistkontoret.

Innleveringsfrist for
klippekortene er 15.10.05. 

Husk at det å gjøre seg kjent i
nærmiljøet kan by på nye og

spennende turer. Ta gjerne turen sammen
med andre, og turopplevelsen blir helt
"topp". Med litt kaffe og niste er dette midt i
blinken for både store og små!

God tur!
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Pilegrims-
leden

Pilegrimsleden i Renne-
bu byr på mange tur-
muligheter. Leden kan
naturligvis gåes i sin helhet,
men den kan med fordel
deles opp i forskjellige
turmål som passer hele
familien. 

Gjennom Rennebu går
pilegrimsleden utenfor all-
farvei, gjennom et spenn-
ende kulturlandskap hvor
pilegrimene får oppleve en
del av de norske bygdene.
Det er mye vakker natur å
oppleve langs denne leden,
noe som spesielt trekker
utenlandske turister, men
også mange naturglade
nordmenn og rennbygg.

Leden fra Sundset ned til
Berkåk er for eksempel en
kjempefin trase som er lite
brukt. Det samme gjelder
traseen Stamnan-Voll. Vi
håper på en flott sommer
med mange opplevelsesrike
turer langs pilegrimsleden
gjennom Rennebus
kulturlandskap. Ønsker du
flere opplysninger om
området du ferdes i, så er
det utarbeidet en guide som
selges på Turistkontoret. 

På tur med
Turforeninga

Rennebu Turforening
ønsker alle velkommen til
sine turer sommer/høst
2005. Foreninga har ikke
bindende medlemskap,
men er et tilbud for deg som
er glad i å være ute. Bare
møt opp til riktig tid på de
oppgitte møteplasser. Det
er rom for alle. Ta med
drikke og niste.

12. juni, tur til Svartåsen
med oppmøte på ICA,
Berkåk.  Kl. 10.30

3.   juli, tur til Andreas-
høa med oppmøte på ICA,
Berkåk.  Kl. 10.30

20. juli, tur langs Minilla
med oppmøte ved
Minillbrua. Kl. 19.00

7.  august, tur til Svart-
hetta med oppmøte Coop
Nerskogen. Kl. 10.00

20. august, familiedag
ved Hurrundsjøen, opp-
møte Hurrundsjøen. Kl.
14.00

4.  september, tur til
Ryp-høa, oppmøte Skjep-
haugen. Kl. 10.30

2.  oktober, Sommerfjøs-
tur med oppmøte Joker,
Voll. Kl. 12.00

27. november,
Adventstur til Herrems-
sætra Kl. 12.00

Fjelltopptrim 2005

Trimposter
RIL sine trimposter står ute hele året. Velg ut den eller de poster du liker best å gå til.

Turen kan bli hyggeligere om du slår lag med en nabo eller andre venner. La det bli en
vane "å gå en tur".

Rundt omkring i bygda finner du følgende trim-poster: Jønnåa, Aunrøa, Mjuken, Ila,
Bredalen, Røåsen, Buvatnet, Tovlia, Bjerklislettet, Ryphøa, Byst-vaet, Grajelan,
Kølbotnan, Mælsetra, Jakobshaugen, Voraløypa, Skaumsjøen og Slette.

Bli med på tur - i fellesskap!

For femte året fortsetter vi
suksessen med fjelltopptrim.
I år i jubileumsåret til
Rennebu IL, har vi lagt til
rette for turer opp på ti fine
fjelltopper.

Årets topper ligger spredt
rundt i kommunen, og vi
håper disse også i år skal gi
nye og fine turopplevelser.
Det varierer fra greie
dagsturer til lette
kveldsturer.

Studer kartet på forhånd
da høyden over havet angitt
på klippekortet kan være viktig for å finne
"riktig" topp. Husk også å ha kompasset i
sekken for å stake ut rett kurs. Opplegget er
som før med klippetang og notisbok på
toppen. Klippekort kan fåes på turistkontoret
eller butikken på Innset.

Alle med minst 8 poeng kan få kjøpt

2004

2004

TOPP Høyde Kart Utgangspunkt     Poeng

Svarthetta 1548 Trollhetta Jøldalen 2 p

Ramshøkallen 1251 Rennebu Heverfallet/Leverdalen 2 p

Langfjellet 999  Innset Innerdalen 1 p

Åsfjellet 983 Trollhetta Jøldalen/Heldalen 1 p

Grajellfjellet 940   Rennebu Hurundsjøen 1 p

Svartåsen 732   Rennebu Skaumsjøen 1 p

Ryphøa 1022 Rennebu Heverfallet 1 p

Andreashøa 855  Innset Øyasætra 1 p

Skrufjellet 843 Rennebu Hurundsjøen 1 p

Aunerauda/ 713 Rennebu Aune, Nordskogen 1 p
Aunrøa

Postene er utlagt fra 01.06 til 15.10.05. Sum p p

Navn: Adresse:

Alder:

2005

2005

På tur med 
kart og

kompass

Rennebu IL arrangerer
også Tur-orientering rundt
omkring i kommunen. 

Konvolutter med kart,
postbeskrivelser, klippekort
og  annen nødvendig infor-
masjon er å få kjøpe på
Turistkontoret på Berkåk og
på Rennebu Nedre Handels-
forening. Pris pr. konvolutt er
kr. 100,-. Er det flere fami-
liemedlemmer som har lyst til
å delta,  kan du få kjøpe eget
startkort til kr. 30,- pr. stk.

Postene henger ute til 18.
september d.å. og hver post
på 1:50 000 kart gir 10 poeng.
Postene på o-kartene gir 5
poeng hver.  Til sammen kan
du oppnå 400 poeng. Legg
merke til at du i år får nok
poeng til gullmerket dersom
du greier alle postene på
turkartene.

Postene er fordelt på føl-
gende steder:

Post 1   – 10, Holtveien/
Træthaugvn. På kartet
Rennebu. Klart fra 1. juni.

Post 11 – 15, Hæverfallet.
På kartet Rennebu. Klart fra
19.juni.

Post 16 – 20, Iltjønnin. På
kartet Rennebu. Klart fra 2.
juli.

Post 21 – 25, Elvåsen. På
kartet Rennebu. Klart fra 18.
juni.

Post 26 – 40, Garli. På
kartet "Garli". Klart fra 1.
juni

Post 41 - 55, Gruva. På
kartet  "Berkåk" (NM-kartet).
Klart fra 1. juni

Ferdig klippekort leveres
eller sendes til Erling Magnar
Kvam, 7392 Rennebu innen 1.
oktober.

Har du spørsmål i
forbindelse med tur-orien-
teringa,  - ta kontakt med
Erling Magnar Kvam (tlf.  724
26662) eller Ottar Ryen (tlf.
724 27523).
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B Y G G M A K K E R

BERKÅK BIL a.s
7391 BERKÅK  - Tlf. 72 42 75 90

- autorisert bilverksted -

MesterAutoAuto
Flere glade bilister

tlf. 72 42 75 90

• Reparerer alle bilmerker
• Periodisk kjøretøykontroll
• Nytt og moderne testeutstyr

Berkåk tlf 72 42 54 40 Fax 72 42 64 60 – berkak@bm-beo.no BeO Byggvare AS
NORGES STØRSTE 
BYGGEVAREKJEDE

Byggvarebutikken i sommer!

Bygdetundagen
på Haugen, Rennebu Bygdetun.

24. juni, åpent fra kl 18.00
Programmet starter kl 19.30

Kåseri Gerd Sørå
Musikk Lund og Myrslo m.fl
Spelstykke “Jutulstuggu – et jutulverk?”

Aktiviteter både inne og ute

Natursti – Kaffesalg – Utlodning 

Billettpris: Vaksne kr. 50,-   barn gratis

Bensinklipper MB 455 
Testvinner

5,0 hk - 43 cm
klippebredde - 60 l
oppsamler - 31 kg

402300

NYE åpningstider: 
Mandag - torsdag 08.00-16.00 Fredag 08.00-18.00 – lørdag 09.00-14.00
Kjøreruter: Nerskogen torsdag – Kvikne fredag
Gratis utlån av hengere for hjemkjøring av varer

TRYKKIMPREGNERT
Terrassebord
21x98 8,45
28X120 13,90
Just C-18
48x98 16,25
48x148 24,50
48x148 33,00

VEIRØR 6m
100mm 175,-
160mm 365,-
200mm 585,-
300mm 1150,-
400mm 1650,-

Fjellsko 550,-
Støvler 75,-

Putekasse 349,-

Kulegrill 199,-
Gassgrill 890,-

Trillebår, barn 149,-
Gravemaskin for barn

169,-

Kanttrimmer

TIL GRUNNMUR
Armering Leca
Ringmurselement Isolasjon
Tørrmørtel

Liten lokalbank
med god service og

konkurransedyktige priser

● Hos oss slipper du å taste 2.1... for å komme i
kontakt med en kunderådgiver.

● Selv om vi er liten kan vi tilby alle produkter og 
tjenester som storbankene tilbyr.

● Vil du vite mer om våre produkter og betingelser
så ta kontakt på telf. 72430040 eller gå inn på vår
hjemmeside.www.soknedal-sparebank.no

TE 410 

TE 310 
kr 494,-
TE 310 
kr 494,-
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Hytte i
Rennebu 

- eller hytte
fra

Rennebu?
Rennebu satser hardt

på hytter. Det er nylig lagt
ut flere nye hyttetomter på
Nerskogen. Denne
satsinga gir mange
verdifulle ringvirkninger
for kommunen, og de som
bygger hytte kan få en
totalpakke med alt til hytta
levert av firma i
kommunen. Flere «hytte-
service-firma» kan også ta
seg av tilsyn og ved-
likehold av hytta.  

Hytterprodusenter:
Sande Hus og Hytter

www.sande-hytter.no
LH-Bygg AS

www.lhbygg.no
Lund Handlaft

www.lundhandlaft.no
Tors-laft ANS

www.torslaft.no 

Hyttemøbler og andre
møbler i heltre:

Rennebu Snekkeri AS
www.rennebusnekkeri.no

Dører og vinduer i
spesielt solide
dimensjoner:

Rennebu Dør og Vindu
AS 
www.rennebudorogvindu.
no

Hytteservice:
Rennebu Hytteservice

www.rennebuhytteservice
.no

Rennebu Bygdeservice
www.rbsba.no

Leie hytte i
Rennebu?
Det er også muligheter

for å leie hytte for lengre
eller kortere tidsrom i
Rennebu. Både private
hytter og setrer kan leies
ut, og de som er interessert
kan kontakte Turist-
kontoret på tlf 72 42 77 05.

Turistkontoret er også
interessert i å komme i
kontakt med flere som
ønsker å leie ut hytter eller
setrer.

Hyttekommunen Rennebu

Lund Handlaft på
Nerskogen ble satt i
drift i 1980. I 1989
utvidet de og ble AS.
Siden har bedriften
bare vokst og vokst. I
vinter ble ny laftehall
tatt i bruk, og de har
allerede ordrebøkene
full for en tid fremover.

Lund Handlaft har sju
personer ansatt i firmaet. I til-
legg har de fast samarbeid
med fire/fem personer som
er med og monterer, setter
grunnmur, legger inn strøm
og lignende. 

Det ble for en stund siden
lagt ut mange nye hytte-
tomter på Nerskogen, og det
er ingen tvil om at dette har
betydning for laftebedriften.
— Det gjorde det mulig for
oss å planlegge året bedre. Vi
har bl.a. gjort avtaler med
grunneiere om å få bygge
hytter på tomtene mot at vi
tok oss av det praktiske med
salg og papirarbeidet. Slik får
vi sikret arbeid gjennom hele
vinteren - som tidligere var
en rolig årstid for lafterene.
En annen fordel med de nye
hyttetomtene på Nerskogen
er at de ansatte får være mer
hjemme, sier Jan Perry Lund.

Økt standard
Det er ikke bare i mote-

bransjen at ting er trendy.
Dette gjelder også i hytte-
bransjen. For noen år tilbake
var det en klar tendens at hyt-
tene ble bygd større og større.
Dette har nå stabilisert seg,
men standarden øker. Det er
ikke «gammeldagse» hytter
kundene vil ha lenger, men

fritidsboliger med strøm,
vann, kloakk og vei nesten til
døra. Dette er en klar trend
på hyttemarkedet. Åtte av ti
hytter er i dag stavlaftet, og
Lund Handlaft følger dermed
trenden for tiden. At Lund
Handlaft er en total-
leverandør er også svært pop-
ulært hos kundene. De kan
gjøre alt fra a til å om kunden
ønsker det. Det er her samar-
beidspartnerne kommer inn.
På tomter som ligger i
nærområdet, prøver de å
trekke inn lokale aktører i det
de ikke klarer selv. Dette er
alt fra elektriker til salg og
montering av kjøkkeninnred-
ning og lignende. Lund
Handlaft har en ambisjon om
at verdiskapningen skal bli i

Rennebu, og dette er en fin
måte å få til det på. 

Stor etterspørsel
Lund Handlaft har derfor

mye å gjøre, og det er en
utfordring å få alt til å fun-
gere hånd i hanske hvert år.
Bestiller du ei hytte nå, kan
du forvente at den står ferdig
om ca et år. Grunnet flere
bestillinger som allerede er
inne, tar det litt lengre tid enn
selve produksjonstiden før
hytta er ferdig. De fleste  kun-
dene kommer fra Trøndelag,
men også en del kommer fra
Møre. Etter at alle hytte-
tomtene på Nerskogen ble
utlyst, har det naturligvis blitt
betydelig større trykk der
også. 

Internett som markedskanal
Det går mye på relasjon-

ssalg og jungeltelegrafen når
Lund Handlaft får nye kun-
der. Og det er jo selvfølgelig
bra at potensielle hyt-
tekjøpere blir inspirert av
andre som har produktet. Det
viser bare at det er et bra pro-
dukt laftebedriften har å
komme med. Ellers har inter-
nett blitt viktig i markeds-
føringen. Man trenger ikke
ligge så sentralt så lenge man
har «verdensveven», hvor
hvem som helst kan klikke
seg inn på Lund Handslafts
hjemmesider, og få den infor-
masjonen de trenger. Ellers er
Rennebumartnan en viktig
plass å vise seg frem på, sier
Jan Perry Lund. 

Laftebila går som aldri før

Heltremøbler 
til hytte og bolig

Rennebu Snekkeri på Voll har økt etterspørsel etter møbler i
heltre, selv om de ser mer og mer konkurransen fra Øst-
Europa. — Fordelen med produksjonen hos oss er at vi lager
alle komponenter til våre møbler og innredninger selv. Vi blir
da svært tilpasningsdyktige, sier daglig leder Kjell Gunnes.
— Kundene verdsetter mulighetene for å få tilpasset. Vi har
spesielt fått økt etterspørsel etter kjøkkeninnredninger, og der
er det ofte  behov for tilpasninger. 

Kjell kan også fortelle at de merker godt hyttesatsingen på
Nerskogen og Jøldalen. — Det er viktig å få kanalisert de fleste
arbeidsoppdragene i forbindelse med de nye hyttene hit til
Rennebu. Gjør vi en god jobb og tilfredsstiller kunden, er det til
glede for oss alle.

Rennebu Tre- og Laftesenter
Rennebu er Norges største hytteprodusentkommune med fire store

hytteprodu-senter, som til sammen produserer alt innen hytter – handlaft, stavlaft, bindings-verk
og maskinlaft. 

Som en naturlig følge av dette er Rennebu Tre- og Laftesenter blitt etablert. Dette er Midt
Norges største permanente hytteutstilling – midt i Berkåk sentrum, like ved E6. 

Hytteprodusentene som samarbeider om dette prosjektet vil også i sommer organisere et
opplegg med omvisning, slik at publikum får anledning til å se inn i hyttene, og få litt mer
informasjon. 

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til  Sande Hus og Hytter, tlf  72 40 24 00 eller
LH Bygg, tlf  72 40 22 00.
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Vi tilbyr bla.:
Allmennpraksis
HD røntgen
ID merking av hund og katt
Tannsteinfjerning med ultralyd og polering 
Dyresjampo, Katrine kattesand
Specific og Oliver’s dyrefor  

Vi forhandler Oliver´s dyrefôr
Spør etter storforbrukarrabbat!!

Best i test

på TV2

Har du lyst til å fiske laks i Orkla?
se internett

www.orklaguiden.no

Fiskekort, overnatting, guiding mm

Åpningstider: Man – Fre  9.00 – 9.30 etter avtale!
Man og Ons   18.00 – 19.00
Stengt grunnet ferie i uke 26

Klinikkens telefon: 72426299  –  Døgnvakt: 72427499
Vi ønsker dere god sommer.  Oss ved Berkåk dyreklinikk 

Felleskjøpbutikken
i Rennebu

Du trenger ikke dra til Trondheim for 
å finne gode tilbud.

• Til hagen
Jord, bark, frø o.a.
Møbler, levegger, griller
Utstyr
Plenklippere

• Labb hundefôr, mange varianter – prisvinneren
• MatMons kattefôr  
• Brenderup bilhengere                                                    

• Landbruk, nyhet!
• Microfeeder mineralautomat for beite, 

storfe og sau

• IAE fôrhekker og automater 
• Grindsystemer   

Felleskjøpets butikker har mye mer enn du tror!
Stikk innom!

Hoels Mølle, Rennebu, tlf 72 42 66 45
Rennebu innkjøpslag, Grindal, 72 42 61 3



Bygdatundag på Haugen
Den årlige Bygdatundagen på Bygdamuseet i Rennebu arrangeres på St. Hansdags-kvelden den 24. juni. Gerd Sørå kommer

og holder kåseri, og det blir naturligvis det tradisjonsrike tidsbildet. Denne gang er det Birgit Foss som har skrevet stykket, og
tittelen er «Jutulstuggu - et jutulverk?» Hovedpersonen i stykket er Markus Dylla, som påviselig har bodd på  Voll i den tida
jutulstuggu ble bygd. Det er skuespillere fra Renneboe nedre Theaterforening med god hjelp fra Å som fremfører stykket. Det blir
også musikk med musikanter fra Nerskogen.

Det blir aktiviteter både inne og ute på museumsområdet, bl.a. arrangerer Arbeidsviljen 4H natursti, og Rennebu
Bygdekvinnelag ordner med maten - bl.a. rømme og vafler. Det blir også anledning til å få informasjon fra omvisere som vil være
i alle bygninger på museet denne kvelden.
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Kultur i Rennebu

Museene 
i Rennebu
Rennebu er en kommune som er rik på kultur-
historiske minner. Museene dekker alt fra en
tradisjonell bondegård for Rennebu til en
komplett landhandel.

Blant jutulene på Uv

Rennebu Bygdetun /
Haugen Gård

En gammel gård med 6
hus i et tun. Husene står på
sin opprinnelige plass, og
innbo og redskaper er fortsatt
på sine vanlige plasser. Det er
litt usikkerhet omkring hvor
gammel gården er, men den
er første gang nevnt i
forbindelse med Svartedauen
(ca. 1350). 

Åpningstid: 1/7 – 15/8:
Søndager kl. 12.00 – 17.00 –
ellers etter avtale.

Bestilling:
Asbjørn Skamfer, 
tlf. 72 42 73 67.

Arrangement på Haugen
24.06. Bygdatundag

Gammelbua 
Gammelbua var i drift fra

1871 og helt fram til 1970. Det
gamle interiøret, og et stort
vareutvalg er godt bevart.
Det finnes regnskap og arkiv
fra hundre års drift, og en
utstilling som viser hvilken

rolle ”bua” spilte i
lokalsamfunnet.

Åpningstid: 1/7– 15/8:
lørdag-søndag kl. 12.00 –
17.00 – ellers etter avtale.

Skolemuseet
Like ved Gammelbua

ligger gammelskolen på Voll.
Her kan du se utviklingen fra
bygdeskolens start og fram til
i dag, gjennom en utstilling
av forskjellige hjelpemidler
og utstyr.

Åpent etter avtale –
kontakt Asbjørn Skamfer, tlf.
72 42 73 67.

Nerskogsmuseet
Museet består av ei

gammel seterstue, seterfjøs,
slåttestue og høyløe. Alt med
en del innbo og utstyr på
plass. Her finnes også ei
nybygd jordgamme, bygd
etter samme modell som
samene i Trollheimen brukte.

Åpent etter avtale –
kontakt Magnar Vognild, tlf.
72 42 64 72.

Middag på
Fjellheim

Også i år vil Fjellheim
på Nerskogen ha åpen kafe
lørdag og søndag fra
lørdag 18. juni til 21.
august. Søndager vil det bli
anledning til å kjøpe seg
middag der. Fjellheim har
også tilbud om overnatting
og dette er faktisk åpent
hele året. 

Første søndag med
middagsservering blir
søndag 19. juni. Ellers er
det åpent hver helg utover
hele sommeren.

Hjertelig velkommen!

Tradisjonell
mat

Både Buret på Ner-
skogen og Hognamat på
Berkåk foredler og selger
mat laget etter tradi-
sjonelle oppskrifter her i
Rennebu. Begge  henter
råvarene fra egen gård -
Buret fra storfé og
Hognamat fra sau.

Arnt og Astrid Strand
fra Innset, Pål Strand og
Erika Haugen fra Kvikne
satser på videreforedling
av gårdsmat under navnet
Hognamat.  Råvarene
henter de fra egen
saubesetning fra gården på
Innset. Selve slaktinga
foregår på Oppdal, men
videre-foredlingen er lagt
til slakteriet på Berkåk.
Hognamat kan tilby både
ferskt kjøtt og spekemat -
røkt og urøkt. De har bl.a.
utviklet en egen speke-
pølse som er blandet med
ripssaft - nydelig smak
ifølge Arnt og Astrid. I
tilknytning til slakteriet på
Berkåk har de også eget
utsalg. Det er åpent fast
hver fredag.

Buret på Nerskogen har
eget gårdsutsalg som er
åpent hver dag. Der selger
de spekemat fra egen gård
og andre matprodukter fra
andre produsenter. Speke-
maten er laget med
utgangspunkt fra gamle
oppskrifter her i Rennebu,
og de er garantert
velsmakende.

Hver søndag i sommer vil
det bli servert kaffe om
ettermiddagen i Jutulstuggu
på Uv. I tillegg kan stuggu
leies ut til møter og andre
sammenkomster.

Jutulstuggu på Uv er en
historisk severdighet og en
kulturskatt med nasjonal
verdi. Dimensjonene på
tømmeret, lafteteknikken og
inngangsportalens ornamen-
tikk, gir dette bygget et
særpreg som er enestående i
Norge. Nøyaktig byggeår for
den orginale Jutulstuggu er
ukjent, men den er trolig reist
omkring år 1250 i Håkon
Håkonssøns tid. 

Det er mye mystikk rundt
Jutulstuggu og de fire
"jutulene" som reiste bygget,

bodde der og døde i nær-
heten av heimen sin.

Jutulstuggu er rekon-
struert på 1990-tallet, og et
andelslag i grenda

(Jutulstuggu på Uv BA) står
bak finansiering og drift.

Jutulstuggu brukes til
forskjellige arrangement, og
fremkaller en unik stemning. 
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Å
Jerpstad - tlf. 72 49 86 50

HYTTEUTSTYR:
Sunwind gasskomfyr sort/hvit  kr 2.690,-

Luxus solenergiverk 125W 
panel m/305 At concorde
batteri og 300W omformer
12-220V  komplett 
kr 18.900,-

Maxi solenergiverk 80W
panel m/215 At haze batteri komplett 

kr 10.990,-

M3 Vedfyrt badstuovn Harvia kr 2.990,-

Strandkjøkken til røking og steking 
kr 2.490,-

Sunwind 3 brenners gassgrill i 
rustfritt stål m/emaljerte brennere 
og elektrisk tenning kr 2.490,-

Zero 105l gasskjøleskap 
kr 5.250,-

Zero 190l gasskjøleskap 
kr 7.490,-

Gassvannvarmere 5 liter/min. kr 2.390,-
Gassvannvarmere 10 liter/min kr 2.790,-

Vi har godt utvalg i fiskeutstyr 
til elv og innlandsfiske.

BYGG:
Terassebord 21x95 

kr   6,90 pr.m.
Terassebord 28x95 

kr 11,90 pr.m.
Terassebord 28x120 

kr 15,50 pr.m.

Vi har flere dimensjoner 
justert imp. plank på lager.

Vi har godt utvalg i eksteriør- og 
interiørmaling og beis med mere

Vi har bra utvalg i
grunnprodukter: 
Leca-drensrør-anleggsrør-
armering-isolasjon-vegduk-pillarsten. 

Spør oss om pris.
Vi kan levere de fleste byggevarer til
konkurransedyktige priser, samt organisere
transport til byggeplass.

Manufaktur:
Sengesett bomull rutet 140x200 kr 129,-

140x220 kr 149,-
Rester sengesett kr   99,-
Akrylpledd hvitt 130x180 kr   99,-

Høye dyne Lett & varm
140x200 kr 319,-
140x220 kr 339,-

Rester ID sommerdyne
140x220 kr 129,-
Hytteputer kr   59,-
Rester Teppe Quiltet kr 119,-

Rester dyner og puter -25%

Baderomsmatter 40x60 kr   79,-
m/strandmotiv kr   69,-

Alle gummibelagte gulvløpere på lager – 
10%

Vi fører madrasser
fra Brekke Industier.

Tilbud
10.06. -30.06.2005

(Så lenge beholdningen rekker.)Vi tar forbehold om trykkfeil!
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Velkommen til en annerledes martna med sjel og atmosfære!
Berkåk, 12. - 14. august 2005

Smakebiter fra årets kulturtilbud:

Søndag 7. august kl. 19.30.
Kulturkveld for alle i Rennebuhallen
Inngang kr 100/50,- Salg av bill. ved inngang

Onsdag 10. august kl. 19.00
Konsert i Innset Kirke
Annbjørg Lien og Sondre Bratland
Inngang kr 200,- Forhåndssalg fra Rennebu
Turistkontor 
(tlf. 72 42 77 05) fra 13. juni

Fredag 12. august kl. 11.00
Åpning av Rennebumartnan
kl. 18.00 «Verdier i forandring», ord til
ettertanke ved Jakob Margido Esp

Fredag 12. august kl. 20.30
En akustisk aften med Frode Alnæs
i samfunnssalen på martnasområdet
Inngang kr. 200,- 
Forhåndssalg fra Rennebu Turistkontor 
(tlf. 72 42 77 05) fra 13. juni

Lørdag 13. august 
kl. 13.00 Mannekengoppvisning med
utstillerklær
kl. 14.00 Konsert med «Over Stok og Sten»

Søndag 14. august kl. 14.00
Barne- og familieforestilling på utescenen

Under selve martnan byr vi på flere andre
kulturtilbud.
Følg med på www.rennebumartnan.no
og i årets Martnasavis som kommer 
tidlig i august.

Åpningstider
Fredag: kl 11.00 - 20.00   

Lørdag og Søndag: 
kl 10.00 - 18.00

Inngang
Barn t.o.m. 15 år: Gratis  

Voksne kr 80,-  
Gratis parkering!

✓ Kultur og underholdning
✓ Mattradisjoner
✓ Levende håndverk
✓ Strikkebibliotek

For nærmere informasjon

Rennebu Turistkontor 
tlf. 72 42 77 05

150 
kvalitets-
utstillere

Berkåk, tlf 72 42 71 17 - åpningstider  9-20 (18)

Coca-Cola 4 pk
4x1,5l 

2990
+ pant

Yes/Nuggi/
Sjokopinne
10 stk, Nestlé, 1,49 pr stk

1490

Isbergsalat
1290 

pr. stk

Sommersalg
av Husqvarna motorsager 
og gressklippere

Sommerpriser på jaktradioer

Bjerkli Landbruksservice
Ole Arne Røttum, 7298 Budalen 

tlf 72 43 64 98 - mob. 91 55 24 62
www.bjerklilandbruksservice.no

Fleksibel, rimelig og kort leveringstid!

Kosberg Mobilsag
Tlf 916 40 473

Spesialdimensjoner
og leieskurd
Laftetømmer og
villmarkspanel

Jubileumstema:

20 år
1986-2005

med opplevelser for alle...
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I løpet av 20 år har
Rennebumartnan utviklet seg
til å bli en av Norges viktigste
arenaer for salg og
markedsføring av husflid og
håndverk. Dette har blitt en
unik møteplass mellom 150
norske håndverkere, med
sine produkter og et
kjøpesterkt og kvalitets-
bevisst publikum.

Og utstillere og mange
flotte produkter blir heller
ingen mangelvare i år. Ved
fristens utløp 1. april hadde
vi ca. 270 søkere til de 150
plassene vi har på
martnasområdet. Det gjør at
vi nok en gang skal få
presentert håndverk i
tradisjon og ny design, og gi
besøkende muligheten til å
gjøre en god handel på
martnasområdet.

Opplevelser  på
martnasområdet

Nybygget på skolen blir
også i år en flott arena for en
rekke spennende opplevelser.
Her blir det, nærmest som
vanlig, muligheter for å lære
noe om slektsforskning på
internett. Hjerleid holder
noen små kurs og
demonstrerer treskjæring.
Dessuten blir det en
Jubileumsutstilling som viser
et tverrsnitt av utviklinga og
hva en har oppnådd gjennom
disse tjue åra med martna i
Rennebu. Utstillinga skal
først og fremst være

tilgjengelig for publikum
under årets martna, men
deler av den skal bli perma-
nent utstilt i Rennebuhallen
etter  martnan. Dersom alt
klaffer så er det mulig at vi til
årets martna, kan få vist en
rekonstruksjon av
Rennebuborden – Nordens
eldste dobbeltvev – en unik
nasjonal kulturskatt, som ble
utlånt fra Universitetets
Oldsakssamling i 1947, og
som siden har vært sporløst
forsvunnet.

En spesiell salgsutstilling
som har fått navnet

FÅREstilling – er et
spennende samarbeid
mellom Norske Filtmakere og
Rennebumartnan. Deler av en
utstilling som filtmakerne
hadde på Domkirkeodden på
Hamar i fjor, blir flyttet til
Rennebumartnan. Dessuten
er alle medlemmene i Norske
Filtmakere utfordret til å lage
nye arbeider med utgangs-
punkt i årets martnastema
Hjertelig velkommen. Her
blir det muligheter til både å
se og handle!

Årets tema: 
Hjertelig velkommen!

Hvert år siden 1989 har
martnan hatt et tema. Årets
temavalg gjenspeiler  den
hjertelige måten som
arrangør, og dugnadsgjeng
har tatt i mot utstillere og
publikum på gjennom 20 år.

Dessuten er hjertet et av våre
mest brukte symboler i
folkekunsten, så forbindelsen
til våre håndverkstradisjoner
skal vi nok få vist frem. I
disse dager inviterer vi
nemlig årets utstillere til en
konkurranse som vi har kalt:
Produkter av hjertens lyst! Vi
håper å få inn så mange
produkter at disse kan
presenteres i et eget "hjerte-
rom" på martnasområdet. 

Rundt omkring på alle
skolene i Rennebu er elevene
i full sving med å lage hjerter.
Med disse vil også den yngre
garde være med å sette sitt
preg på markeringen av tjue
år med Rennebumartna.

Og hvis du nå ikke tror at
det blir en stilig åpnings-
seremoni, konserter, auksjon,
mannekengoppvisning og
andre kulturopplevelser
under årets martna, så må du
tro om igjen - sett heller av
hele helga 12. – 14. august. På
vegne av nærmere 1000
frivillige sier vi nok en gang:
Hjertelig velkommen til
trivelige martnasdager i
Rennebu!

12. – 14. august er det klart for
Rennebumartnan for 20. gang!
Martnan har vært og skal fortsatt være en felles inspirasjonskilde for utstillere
og arrangører - og det at vi stadig sammen utvikler arrangementet, tror jeg er

den beste garantien for at martnan kan leve i mange år til, sier martnassjef
Kenneth Teigen. Ved å fokusere på kvalitet og opplevelse for publikum og
utstillere, vil vi fortsette å utvikle oss. Og det er jo massevis av folk bare i

Trøndelag som aldri har vært her, så Rennebumartnans muligheter  er fortsatt
der. Ellers så er jeg vel rent personlig mest fornøyd med at vi har klart å ta 
vare på og utvikla dugnadsånda, så på vegne av nærmere 1000 frivillige og

Martnaskomiteen sier vi Hjertelig velkommen til både utstillere og publikum.
Vi kan by på mange opplevelser for store og små i jubileumsåret. Her

presenteres noen smakebiter fra årets meny, mens hele programmet kommer i
martnasavisa og blir lagt ut på www.rennebumartnan.no

etter hvert som brikkene faller på plass.

20 år
1986-2005

med opplevelser for alle...
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Rennebumartnan - kultur for alle
Kulturkveld

- overture til
martnasuka

Allerede helga før selve
martnan er det klart for
Kulturkveld.

Martnan har jo også
hatt betydning for
kulturlivet i Rennebu.
Mange unge talenter har
fått prøve seg på bygda-
kvelder, kirkekonserter og
under selve martnan opp
gjennom åra. Årets
kulturkveld vil nok  ta for
seg litt av den
betydningen. 

Kulturkveld i
Rennebuhallen Berkåk

Søndag 7. august kl.
19.30

Foredrag
I fjor hadde vi for første

gang en rekke foredrag
under martnan.
Erfaringene fra fjoråret gjør
at også dette er noe vi
ønsker å utvikle. Vi har
nettopp sendt ut et
informasjonsskriv til årets
utstillere, der vi oppfordrer
dem til å  holde et foredrag
om sitt håndverk. Vi har
allerede mottatt positive
tilbake meldinger på det.

Av fastlagte foredrag
kan vi nevne at vi i
anledning årets tema får et
foredrag som heter:

Hjertet i folkekunsten –
om hjerte som symbol og
dekor i norsk folkekunst.
Foredragsholder er Harald
Kolstad, som lånte ut
masse produkter med
hjertesymbol til Nina
Granlund Sæther, tidligere
redaktør i Norsk Husflid,
da hun i 2001 skrev boken
med nettopp tittelen:
Hjertet i folkekunsten

Jakob
Margido

Esp
- foredrag:
"Verdier i

forandring"

I og
med årets
tema var
det svært
ønskelig
med et
foredrag
som går
på verdier
og
mellommenneskelige
forhold, og hvem passer
vel bedre til det enn
Martnasgjesten i 1998
Jakob Margido Esp. Her
regner vi med så mye folk
at vi kommer til å ha dette i
Samfunnssalen inne på
området på martnans
første dag fredag 12.
august kl. 18.00.

Kirkekonsert – 
«I lag med deg!»To dager før selve

martnan åpner, er det
klart for den årlige
kirkekonserten i Innset
kirke. Etter den flotte
konserten med Mari
Boine i fjor, er det i år
klart for Sondre
Bratland og Annbjørg
Lien, med tittelen «I lag
med deg!»

Sondre Bratland er uten
tvil en av landets mest kjente
mannlige folkesangere. Han
fikk spellemannsprisen
allerede i 1983, og har vært
nominert hele fire ganger.
Han har nettopp gitt ut en ny
plate som heter "Syng meg
heim", som har slått godt an.

Brattland har turnert
omkring i landet sammen
med mange kjente musikere,
som Iver Kleive, Roar
Engelberg, Steinar Ofsdal og
Henning Sommerro. Sammen
med sistnevnte holdt
Bratland konsert under
martnan i 1998, og de to fylte
den gang Rennebukirka til
randen. 

Annbjørg Lien er en av
Norges dyktigste musikere
og en fremragende folke-
musikkambassadør. Hun har
seks NM-titler i tradisjonell
folkemusikk, har gitt ut flere
album, og turnert sammen
med mange kjent musikere.
Hun er kanskje spesielt kjent
som en av fire musikere i
folkemusikkgruppa
"Bukkene Bruse".

Annbjørg Lien og Sondre

Bratland har holdt en rekke
vellykkede kirkekonserter
omkring i landet, hvor
publikum har fått bli med på
en musikalsk reise med
salmetoner fra middelalderen
til vår tid. Med disse to
regner vi med at kirka fylles i
år også!

Sondre Bratland og Annbjørg Lien, 
med tittelen «I lag med deg!»

Kirkekonsert i Innset Kirke
Onsdag 10. august kl. 19.00

Forhåndssalg av plass-billetter fra Turistkontoret fra
mandag 13. juni.

Akustisk aften 
med Frode Alnæs

I fjor hadde vi for første gang Akustisk aften. Et meget
vellykket opplegg som vi gjentar i år. Denne gangen er det
Frode Alnæs, som skal underholde ut i de sene kveldstimer.
Kristiansunderen med en svært så suksessrik fortid i Dance
with a Stranger trenger vel ingen nærmere presentasjon.  Frode
er vel en garantist for god stemning med sitt gode humør,
scenesjarm og publikumstekke – dessuten er han jo en
fantastisk god musiker. Her blir det vel som i fjor – stinn
brakke og god stemning.

Akustisk aften med Frode Alnæs samfunnssalen Berkåk
Fredag 12. august kl. 21.00
Forhåndssalg av billetter fra Turistkontoret fra 
mandag 13. juni.

Norges første
Strikkebibliotek?

For første gang involverer
vi biblioteket i martnan. Det
ligger jo vegg i vegg med
martnasområdet, så adkomst-
en er ypperlig. Her skal det bli
Strikkebibliotek i tri dagar til
ende, mens martnan er åpen.
Med velvillig hjelp fra Bente
Gunnesmæl på biblioteket, og
en meget kreativ og fargerik
Magda Iversen fra
happyknitting (se
www.happyknitting.com) blir
det kanskje for første gang i
Norge: Strikkebibliotek.
Magda Iversen (bildet) har
virkelig vært med å sette fart i
våre strikketradisjoner igjen.
Hun arrangerer strikkekafeer, og nylig arrangerte hun
strikketog fra Oslo til Røros med kjempedeltagelse.

Under årets martna vil Magda  og venninner – stå for
strikkeinstruksjon og salg av garnpakker. Hun har selv utviklet
flere kreative og morsomme pakker med navn som:

"Hentesettet" "hønemor" og "prinsesse vil – ikke" – og det
skulle ikke forundre oss om Magda trylller frem noe nytt til
årets Rennebumartna. 

Det blir daglige strikkeaktiviteter på biblioteket, og det blir
satt av en egen avdeling og tidspunkt hver dag hvor ungdom
og spesielt gutter skal få  strikke sin lue. Du visste vel ikke at
strikkeluer er in blant ungdom og at det er et flott sjekketriks? 

Og når vi nå først har involvert biblioteket, så skal man ikke
se bort i fra at kanskje både en og to kjente norske forfattere
dukker opp under årets martna.
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www.loqal.nowww.loqal.no Tlf: 980 36 666Tlf: 980 36 666Tlf: 980 36 666

Bestill innen 30.juni
og få fri etablering!

* prisen gjelder fra 01.juli 05

Våre nye hastighetsklasser:

400/150 kbps 298,-
2000/300 kbps  398,-
3500/400 kbps 498,-
4500/400 kbps 598,-
5000/500 kbps 698,- *

Vi har igjen satt
opp farten...
Vi har igjen satt
opp farten...
...for alle våre private ADSL kunder!

Sommerbutikken!
Alltid ferske brød!

First Price brus 1,5l kr 580
+ pant

Fiskekort for Rennebu Jeger- og Fiskeforening
Vi har et lite utvalg av fiskeutstyr,

bra utvalg i grillmat og en flott frukt og grønt disk
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Rennebu Nedre Handel AS
Voll, 7393 Rennebu  tlf. 72 42 65 50

MP3 spiller 695,-

Sammenleggbar stol 99,-

Rebustorget - 72 42 76 98

Saltkjøtt
hver tirsdag i

sommer!
Dagens middag, Ala carte, kakedisk

Vi leverer mat til store og små selskaper

Åpningstider:
09-18 man-fre
10-17 lør
12-18 søn

Supertilbud
Comfort madrasser 13 cm 75x200 598,-

Rimelige puter til hagemøbler
Priseks: Baden-Baden 199,-

Din Esso-forhandler
Korsen Autoservice

S.A. Knutsen
Berkåk, 7391 Rennebu 

tlf 72 42 73 37
mob 917 41 179 - 958 66 161



Til seters...

Rennebu - innfallsporten til Trollheimen
Rennebu er en av innfallsportene til Trollheimen, og dette er et av de mest populære

turområder i distriktet, sommer som vinter. At Trollheimen er et populært område for
fjellvandrere skyldes ikke bare den storslåtte naturen, men også de gamle turisthyttene
som ligger idyllisk i gamle setermiljøer. I området finnes også mange flotte fiskevann. 

Den 24. juni er det sesongåpning i Trollheimen, og ved Jøldalshytta er det offisiell
åpning både av sesongen og det nye bygget klokka 12. 00 om dagen.  Deretter blir det
forskjellige arrangement og omvisning i nybygget. 

Det nye bygget på Jøldalshytta har økt sengekapasiteten fra 63 senger til 80 senger,
samtidig som at hytta har fått en generell ansiktsløftning.

Rennebu Nytt 15

Tur i fjellheimen

«Nordafor Dovrefjell og østenfor Trollheimen» 
- i Jutulriket, ligger Barnas Naturverden

Fjellområdet heter Ramsfjell og dette er et flott turområde både sommer og
vinter. I området er det bygd tre sælehus, ved Ramssjøen, Damtjønna og
Hevertjønna. Det er oppmerkede turstier mellom sælehusene. Sælehusene er basert
på selvhushold med enkel standard og er åpne både for dagsbesøk og overnatting.
Det er overnattingsplass til ca. 20 personer. Fiskemulighetene i området er gode, og
det selges ett fiskekort for området som omfatter over 50 fjellvann, samt flere elver
og bekker. Barnas Naturverden er en del av Trondhjems Turistforening. Det er
utarbeidet eget turkart over området, samt to illustrerte eventyrbøker og
morsomme prospektkort.

Starter du turen ved
Heverfallsætra kan du også ha
mulighet til å kjøpe deg kaffe og noe
å bite. 

For bestilling av plass 
i sælehusene, 
kontakt Rennebu Turistkontor
- tlf 72 42 77 05

Barnas Naturverden ble kåret til 
«Årets Friluftsområde» i Sør-Trøndelag 

i 1999.

Fjellfiske

Rennebu har mange
flotte fjellområder, med
rike muligheter for fiske i
idylliske fjellvann. Det er
utgitt et eget kart med
oversikt og beskrivelse av
de ulike fiskeplassene i
Rennebu. Dette kan kjøpes
hos Rennebu kommune
eller Rennebu Turist-
kontor.

Soner for fiskekort
Turistkontoret på

Berkåk selger fiskekort for
alle soner i Rennebu, og
sonene er
- Stor-Ramsfjell
- Ilfjellet grunneierlag
- Granasjøen grunn-

eierlag
- Hauasetra/Rennebu 

austre grunneierlag
- Jøldal sameie

Prisene for døgnkort
varierer fra kr 30 - 50, og
sesongkort fra kr 100 - 150.

Omvisning
i kraftverk

På slutten av 1970-tallet
ble det satt i gang en
storstilt kraftutbygging i
Orkla og Grana. I alt ble
det bygd fem kraftverk
med en samlet års-
produksjon på 1.250
millioner kilowattimer. To
av kraftverkene, Grana og
Brattset, ligger i Rennebu
kommune. Brattset er det
største av de fem kraft-
verkene som utbygging-en
omfatter, med en årlig
produksjon på 400 mill.
kwh. Rennebu Turist-
kontor tilbyr, i samarbeid
med Kraftverkene i Orkla,
omvisning i Brattset kraft-
verk.

Omvisning må bestilles
på forhånd ved Turist-
kontoret.

I sommer blir det liv på
Hævverfallsetra enn det
har vært på lenge.
Ingunn Holden har
setret der før, men i år
vil hun åpne for at de
som ønsker det kan
komme å være med på
fjøsstell.

Hævverfallsetra ligger
idyllisk til med utsikt mot
Innset. Stien inn til
Hævvertjønna og Barnas
Naturverden har også sitt
utgangspunkt ved setra.
Ingunn vil ha med seg ti kyr,
fem griser, kalver, høner,
kaniner og en hest til setra. 

Fjøspakke
Tidligere år har det vært

solgt vaffel, rømme og kaffe
på setra. I år vil Ingunn også
tilby «fjøspakker» - være med
på ettermiddagsstellet i fjøset
med påfølgende kveldsmat.
Melkinga foregår med
maskin, men det blir nok
anledning til å prøve seg med
handmelking også. — Dette
passer for alle aldre, men er
mest beregnet på barne-
familier, forteller Ingunn -
som mener det er viktig at
barna for se hvor melka
egentlig kommer fra. Før
melkinga kan starte må kyrne
hentes, og det er vanligvis
ikke vanskelig med bjøllkua
Ostros i spissen. Det hører
også med til fjøsstellet å fôre
kalvene og de andre dyra på
setra.

Ingunn har også planer
om en «Barnas dag», men det
er ikke helt bestemt ennå.

Rømmegrøt
Det er muligheter for å

kjøpe seg ekte seterkost på
Hævverfallsetra. Ingunn har
planer om å servere rømme-
grøt  med spekemat  utover

sommeren. Dette kan også
bestilles på forhånd, og da for
grupper på minimum 5-6
personer. 

Hver lørdag og søndag
blir det vaffelsalg, med
egenprodusert rømme attåt.
Dette kan også bestilles til
andre tider. Det er også
muligheter for å kjøpe med
seg rømme hjem.

Ingunn flytter på setra
rundt 1. juli, og blir der til
midten av august. — Det blir
en egen livsstil på setra. Her
har vi ingen strøm i
seterstuggu, og det blir masse
med tid til å være ute og gå i
fjellet, forteller Ingunn - som
gleder seg til å flytte til setra.

Langbordet på Hævverfallsetra er dekket til velsmakende måltid



Rennebu Nytt16

Det er blitt meg fortalt at
bare få dager før jeg kom til
verden i september 1972, gikk
mor på alle fire oppe i fjellet
og samlet reinlav for senere
dekorasjoner i heimen. Det
er fristende å bruke floskelen:
Jeg fikk det inn med
morsmelka. Jeg var ikke store
karen før jeg fikk oppleve
fjellet fra "utsiden". I meisen
til far sov jeg meg gjennom
lange og mange fjell-
vandringer med rasteplasser
ved en småpludrende
fjellbekk, eller ved fjellvatnet,
eller midt i reinlavet, eller i Iy
av bergveggen.

Dette var starten. Den
første spede begynnelse på
fysisk aktivitet. Senere ble
fjellet en lekeplass og arena
for fysisk utfoldelse. Og er
det i høyeste grad fortsatt. En
kjenning, og tidligere
idrettskolega av meg, fra
Island, jobber med en
spennende doktorgrad ved
universitetet på Dragvoll  i
Trondheim. Denne doktor-
graden konkluderer med
følgende: Mangelfull motor-
isk utvikling hos barn er ofte
en medvirkende årsak til
sosiale problemer senere i
livet. Den dårlige motoriske
utviklingen hos barn og unge
skyldes igjen inaktivitet og
manglende fysisk aktivitet.
Dette skremmer meg litt og
samtidig tenker jeg at i
Norge, hvor naturen er så lett
tilgjengelig og finnes i slikt
rikt monn, skulle det ikke

være nødvendig for noen
barn å bli "offer" for dårlig
motorisk utvikling på grunn
av fysisk passivitet, for
deretter å lide under dette
senere. 

Flere norske idrettsledere
ønsker større aksept for at
barn og ungdom skal kunne
møte opp på organisert
trening langt oftere. Det må
trenes mer. Dette er jeg også
litt redd for. Jeg tror det er
langt å foretrekke hvis barn
og unge bygger seg opp et
fysisk grunnlag gjennom lek,
aktive hobbyer, og
uorganiserte fritidisaktivi-
teter. Norsk idrett er ikke
tjent med utbrente 18 åringer.
Naturen og fjellet er verdens

største gymsal og gir riktige
fysiske utfordringer på alle
nivåer. Vi begynner å leke
med kongler og småstein og
avanserer raskt til skileik,
svømming, klatring i trær,
falle ned fra trær osv. osv.

Dette var litt om naturen
og fjellet som arena for
fysiske utfordringer. Men
kanskje vel så viktig er de
mulighetene som fjellet gir til
psykisk avkobling. Vi lever i
en hektisk hverdag og
konkurransen, enten i
idretten eller i næringslivet
foregår ikke hjemme i
godstolen i trygge om-
givelser, men på store, ofte
internasjonale, arenaer med

mange og tøffe konkurrenter.
Skal jeg oppnå den trygg-
heten som kreves for å
prestere optimalt under slike
omgivelser må jeg sette ting i
de riktige perspektiver. Det
klarer jeg best i naturen.
Isfiske i Igelfjellet i snøstorm
og kuldegrader, de første
1øpeturene om våren langs
Holtveien med spredte snø-
fonner i skjønn forening med
blomstrende hvitveis, en
augustkveld ved Orklas
bredder med kaffebål og
kanskje en sprelsk laks i
enden av fiskesnøre eller en
strålende oktoberdag på
toppene i Trollheimen med
hagle, pa jakt etter vare
fjellryper. Dette er det som
skaper avkobling. Dette er de
situasjonene der jeg finner ut
nøyaktig hvor stor, eller liten,
jeg er. Dette er det jeg lengter
til fra flyplasser og hoteller
når jeg er ute på reiser.
Underveis i tøffe
konkurranseprogram ute i
Europa var tankene pa fjellet
alltid med. Fjellet lå der og
ventet på meg når jeg kom
hjem. Dette ga trygghet,
alltid.

Hvorfor ble det slik? Hva
skyldes denne fasinasjonen
til fjellet? Kjærligheten til
vær, vind, sol og snø. Ble den
skapt en høstdag i 1972 i mors
liv?  Jeg velger å tro det...

Vennlig hilsen 
Vebjørn Rodal

Hva har fjellet betydd for meg…
Sannelig på tide å reflektere. Jeg er priviligert i verden; Fjellet som ressurs har vært en selvfølgelighet,
en kilde til rekreasjon, en forlengelse av oppvekstmiljøet, en verden fylt av spenning, eventyr,
utfordringer, treningsmuligheter, hobbyvirksomhet og like ofte hvile og avspenning både før og etter
tøffe og krevende perioder med fysiske og psykiske påkjenninger.

Steder verdt 
et besøk!
Slettestjønna

Slettestjønna natur-
reservat ligger i Gisna-
dalen, og formålet med
fredningen er å bevare et
viktig våtmarksområde i
sin naturlige tilstand, verne
om et spesielt rikt og
interessant fugleliv, og for
øvrig beskytte plante- og
dyrelivet som naturlig er
tilknyttet området. Her er
en svært rik hekke-
fuglefauna og det er påvist
15 vadefuglarter her.

Flå-Slipran

Flå-Slipran ligger sør-
vendt på nordsiden av
Orkla, kloss inntil fylkesvei
700, ca 4 km vest for
Berkåk. Reservatet dekker
et område på ca 85 dekar.
På motsatt side av veien
finnes en rasteplass med
parkerings-muligheter. 

Området er stort sett
bratt, og deler av det kan
være  vanskelig tilgjenge-
lig.  

Det som særpreger Flå-
Slipran er forekomsten av
hassel, samt den plante-
geografiske plasseringen
langt inne i landet, som
gjorde at området ble
fredet. Området har et rikt
plante- og dyreliv, med
flere arter som er sjeldne i
denne delen av landet.

Olavskleiva
Olavskleiva natur- og

kultursti går gjennom lia
mellom Berkåk og Kjønn-
moen. 

Stien er om lag 5 km
lang og starter/ender ved
Mjuklia Ungdomssenter,
og ved Kjønnmoen. Langs

stien er det
satt opp
poster med
infor-
masjon om
plante- og
dyreliv,
kultur-
landskap,
kultur-
minne,
historier
og sagn

knyttet til området.

Natur og Kultur i Rennebu!

En vannperle i
Berkåk sentrum

Buvatnet er et lite vann som ligger langs
E6, ca 2 km nord for Berkåk sentrum.
Området er opparbeidet ved hjelp av
fylkeskommunale friluftsmidler med
badeplass, storgrill og toalett på østsiden av
vannet. Det er også opparbeidet en fin tursti
rundt hele vannet. 

Om sommeren er Buvatnet en yndet
badeplass med yrende liv - rene
sydenstranden. Absolutt verdt et besøk.

Vatnet er også godt egnet for kajakk og
kano, og for de som ønsker å fiske er det
gratis fiske.

For de historisk interesserte er det også
en oppslagstavle over «Ishuset» ved
Buvatnet - is for nedfrysing av fisk.

Kirkene i Rennebu
Rennebu har fire kirker - Innset kirke, Berkåk kirke, Rennebu kirke og Nerskogen kapell.

Innset kirke ligger ca 15 km sørøst for Berkåk langs Rv3 mot Østerdalen. Kirken ble bygd i 1642 i forbindelse med
kopperverket på Innset, og den var verkets eiendom fram til 1814. Dessverre brant kirken ned til  grunnen i 1995, men ble bygd
opp igjen og innviet  22. oktober 2000. Kirken ble reist i sin opprinnelige form, nå med et mer funksjonelt og moderne indre og
spennende utsmykning av bl.a. Håkon Bleken og Håkon Gullvåg.

Rennebu Kirke ligger i samme område som Gammelbua på Voll, og er en av de fire Y-formede kirkene som er igjen i Norge.
Det er også denne Y-formen som er  symbolet i Rennebu sitt kommunevåpen. Kirken ble bygd i 1669.

Vebjørn Rodal da han kom til Værnes med OL-gull.



«Nerskogen - hva nå?»
Rundt påske ble det foretatt en spørreundersøkelse blant de som har hytte på Nerskogen. 

Det er en lokal arbeids-gruppe under ledelse av prosjektet Knoppskyting fra fjord til fjell som står bak undersøkelsen i samarbeid
med Rennebu kommune. Arbeidsgruppen, som består av folk fra bygda og hyttefolk, ble satt i gang for å se på mulighetene for å
styrke Nerskogen som lokalsamfunn og attraktivt hytteområde.

- Vi har jobbet fram en rekke muligheter for positiv utvikling, og trenger nå hyttefolkets synspunkter,  sa prosjektleder Leif
Olav Aasløkk da spørreundersøkelsen ble sendt ut. 

Nedenfor gjengis et sammedrag av undersøkelsen. For utdypende informasjon og tilgang til alle kommentarer vises til
fullstendig rapport som kan lastes ned som pdf-format fra nettsiden til Rennebu kommune - www.rennebu.kommune.no
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Hvem har hytte i Rennebu?

Hytteundersøkelsen på Nerskogen
Fulltallig teller hytte-befolkningen på Nerskogen
om lag 2500 - 3000 mennesker. Folketallet i grenda
mer enn 10-dobler seg i påska. I andre høy-
sesonger, f eks sommers tid, økes folketallet jevnt
over 5 - 6 ganger over et lengre tidsrom. De aller
flest er bosatt i Midt-Norge, med et ikke ubetyde-
lig innslag av Østlandet, dels Møre- og Romsdal.
De er eiere av om lag 950 hytter, til en samlet verdi
estimert til omlag 75-100 mill kr. Gjennomgående
har de lang fartstid som hytteeiere og bruker hytta
ganske ofte, nærmere bestemt ca 45 dager pr år.
Dette tilsvarer om lag 75-90.000 persondøgn pr år,
like mye som lokalbefolkningen.

Hytteeiernes forbruk
vedrørende drift av hytta og
dagligvarer er forsiktig
estimert til om lag 30-35 mill
kr pr år etter gjengse satser.

Hyttefolket er en
sammensatt gruppe – men
likevel tyder mye på at de har
noen felles trekk: Et
vandrende folk – heimkjær,
liker å ta vare på hytta si –
1/4 er fiskere, noen er jegere,
en håndfull fristes av alpine,
botaniske, fotografiske og
andre gleder – de bryr seg og
synes Nerskogen er en perle.

Grunnlag for utvikling
Gjengse tall for norske

hytteeieres forbruk knyttet til
hytta tilsier at folket i de 950
hyttene på Nerskogen har et
årlig "hytteforbruk" på rundt
regnet 30-35 mill kr, forsiktig
beregnet (byggevarer, tjen-
ester, dagligvarer mv). Hvor
mye av dette kommer
Nerskogen til gode, hvor mye
faller på Rennebu ellers – og
hvor mye lekker til
nabokommuner og hytte-
folkets hjemkommuner? Vi
har ikke spurt hytteeierne
direkte om forbruksmønster.
Men ved å fokusere på
butikken og kjennskap til
vare- og tjenesteleverandører
får vi indirekte et rimelig
sikkert signal. Resultatene
sier at lekkasjen er stor,
kanskje meget stor.

Informasjon er hoved-
stikkordet for å øke
kjennskap til tilbudene i
grenda og muligheter for økt
oppmerksomhet og omset-
ning. En god del av tilbudene
i grenda er kjent. Tallenes
tydelige tale sier likevel at
mye er godt bevarte
hemmeligheter for mange –
alt fra postordningen til
håndverks- og anleggs-
tjenester og andre utsalg.

Rennebu Nytt er ukjent

for mange – de mottar det
ikke, noen får av og til, men
de som får det synes det er
nyttig informasjon.

Det rapporteres jevnt over
god tilfredshet med de varer,
tjenester og tilbud hyttefolket
har benyttet. Men mange er
ukjent med tilbudene.
Markedsvurderingene bør
derfor være optimistisk –
med bedre og mer målrettet
informasjon vil oppmerk-
somhet og omsetning øke.
Hyttefolket har selv kommet
med anbefaling om fore-
trukne informasjonskanaler:
Rennebu Nytt, skilting,
leverandøroversikter,
oppslagstavle på butikken og
sist men ikke minst
www.nerskogen.net, som
Sameielaget Nerskogen BA
står for.

Undersøkelsen viser et
mangfold av små og store
byggeprosjekter som står for
døren, interesse og marked
for så vel bygningstjenester,
byggevarer, vaktmester-
tjenester og en rekke
opplevelsesønsker. Men
tilgjengelighet er mangelvare
for mye som etterspørres –
utfordringene og mulig-
hetene står i kø.

Butikken
COOP Nerskogen frister

en utsatt tilværelse, med en
årsomsetning på om lag 1 3/4
mill kr. Hva kan hyttefolket
bidra med ?

Undersøkelsen gir et klart
signal om at det ikke holder
med begrenset satsing –
undersøkelsen viser at
COOP-Nerskogen må løfte
seg flere hakk. Forbedringer i
tilbudet på frukt-grønt-
ferskvare kjøtt, utvidete og
bedre kunngjorte åpnings-
tider kommer foran ønsker
om f eks lavere priser.
Dersom dette skjer er

potensialet meget stort –
blant annet fordi hyttefolket
bryr seg om stedet sitt. Noen
av tiltakene vil koste penger å
iverksette, mens andre igjen
er enklere. Et typisk trekk: de
som bruker hytta mest er
også de som mest etterspør
en kaffekrok, slik at de kan
slå av en prat.

Beitende bufè
De fleste (mer enn 2/3) ser

ikke beitende bufé som noe
problem i det hele tatt. Et
mindretall plages, men
mange er ikke klar over
muligheten til å gjerde inn.
Hyttefolket ser verdien av f
eks sau, både for å bevare
kulturlandskapet og fordi det
er trivelig.

Kort oppsummert kan
situasjonen bli snudd på
hodet i framtida - fra
nedbeiting til gjengroing.
Hvis dette skulle bli tilfelle er
det noe hyttefolket ikke er
glad for.

Offentlige tjenester
Postordningen fungerer

for de fleste som vet om den,
men for halvparten er den
ukjent. Her ligger det
oppgaver for Posten.

Renovasjon er omdisku-
tert, mange synes det er dyrt
for noen få poser i året, men
graden av tilfredshet er
rimelig god. Mye av det som
kritiseres kan det gjøres noe
med uten store kostnader for
kommunen (tømmefrekvens,
mer kildesortering, litt flere
tømmesteder). Kommunens

byggesaksbehandling får
godkjent og vel så det, men
det er potensiale for
forbedring. De med ferskest
erfaring er mest kritisk til den
service har fått.

Nye tiltak
Hyttefolket er turfolk, og

ønsker seg mer tilrettelegging
ute i terrenget, merking, stier
og skispor. Mange sliter med
vinterparkeringen og svak
tilgang til informasjon om
jakt og fiske. Det er marked
for arrangement med lokal
kultur (kanskje «Bureiser-
festival»?), bredbånd,
sommer-aktiviteter i
skiheisen med mer. Kapellet
har potensiale til økt besøk av
ytterligere 50-75 husstander
ved bedre kunngjøring av
guds-tjenestene.

Informasjonskanaler
Et stort flertall er veldig

fornøyd med Rennebu Nytt –
til sammen 76% er fornøyd
eller godt fornøyd. Men
bladet har åpenbart et
distribusjonsproblem. Svært
mange mottar ikke bladet,
eller bare sporadisk.

Når det gjelder
www.nerskogen.net er
svarene entydige – få har hatt
kjennskap til denne nettsiden,
men oppslutningen om den
som framtidig infomasjons-
kilde er meget høy. Stor
oppmuntring for Sameielaget
Nerskogen BA som står bak
nettsiden.

Hyttetomt 
i Rennebu?

Godkjente
reguleringsplaner for

hytter finner du på
Rennebu kommunes
hjemmesider under

adressen:
www.rennebu.
kommune.no

Klikk på "planer", der-
etter lenken "regulerings-
og avløps-saker" som ligger
nederst på siden,
"godkjente planer" og velg
riktig hytteområde. Der
finner du både regulerings-
kart og bestemmelser. Om
navnet på grunneier ikke er
oppgitt i regulerings-
bestemmelsene kan
Rennebu kommune v/
Servicetorget gi opplys-
ningene når du har gnr og
bnr.

Når du har bestemt deg
for tomt:

- Må den fradeles og
oppmåles (om ikke
grunneier har ordnet det på
forhånd)

- Du må skrive avtale
med grunneier 

- Han (grunneier) må
bestille delingsvedtak og
kartforretning hos
kommunen for å få laget et
målebrev. Dette tar fra 1
mnd og oppover avhengig
når oppmåling kan foretas.

- Ved oppmåling
innkalles naboer og
grunneier/ kjøper for å bli
enige om grensene.

Når Rennebu kommune
mottar byggesøknaden/
meldingen registreres den
på Servicetorget. Saks-
behandler gjennomgår
saken i løpet av en til to
uker. Om noe mangler
sendes foreløpig svar og
krav om gebyr. Når saken
er behandlet skrives en
saksutredning. Bygge-
tillatelse gis når det er klart
for oppstart. 

Har du spørsmål, kan
de rettes til Lill Hemming-
sen, Rennebu kommune.

Olav Dombu og fungerende ordfører Bjørn Rogstad 
foretar trekningen blant innleverte svarskjema.

Bård og Randi Tiller, Trondheim og Olav H F K Slaatelid,
Trondheim vant 1/2 favn bjørkeved hver. Familien Næss på 

Ranheim vant en handlekurv på Coop Nerskogen.
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Vi har nå fine øredobber, ringer, 
smykker og tå-ringer til gunstig pris.

Til sydenturen, real toalettmappe med
solprodukter til håret (shampo, spray, balsam)

Ord. pris 372,- nå 249,-

       

Berkåk, Postmyrveien 19, 7391 Rennebu
Tlf 72 42 82 00, post@interdata.no

Soknedal, 7288 Soknedal, tlf 72 43 34 07
www.interdata.no

Din totalleverandør av regnskaps-
og økonomitjenester

for bedrifter og landbruk.
Vi står alltid til tjeneste!

VELKOMMEN TIL
STATOIL-STASJONEN PÅ BERKÅK

Parafin - Propan - Rekvisita - Dekkservice
Bilvaskemaskin - Tilhengerutleie 

Kiosk - Dagligvarer - Varm mat - Ferske bakevarer

Statoil Service Berkåk
BERKÅK BILSERVICE AS
7391 Rennebu - tlf 72 42 71 50
fax 72 42 76 70
e-post: sove@statoil.com
www.statoil.no

Åpningstider
Mand - Fred 06.30 - 24.00
Lørdag 08.00 - 22.00
Søndag 09.00 - 24.00

Solskjerming
Kjøkkenfornying
Kjøkken og bad

VOLDs FotoGrafiske skifter navn... 
men ikke serviceinnstilling!

Nå konsentrere vi driften om mediaprofilering -  dvs. Rennebu Nytt, KULT, trykksaker i små og store opplag,
nettsider, kopiering i farge og sort/hvit og andre grafiske produksjoner.

H o g n a m a t
har åpnet butikk på Berkåk

Sving av ved Statoil - mot Postmyran Industriområde.

Vi kan blant annet tilby:

spekemat - lammekjøtt
grillmat - m.m.

Fast åpningstid hver fredag: 12 - 18
Tlf. 481 99 394

Besøk oss 
på vårt nye kontor 

i Rennebu Næringshage

tlf. 72 42 82  50 - www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

Den eneste forandringen du som kunde vil
merke, er at vi ikke lenger driver med
innramming og portrettfotografering.

Hjertelig velkommen til Mediaprofil i Rebusbygget på Berkåk - tlf 72 42 76 66.   Hilsen Mari og Dagfinn
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Roar Aarhaug fra Hugaas rugeri i Soknedal produserer ca en tredjedel av all
daggamle kyllinger i Norge i dag. Han har nå innledet et samarbeid med
Rennebu kommune for å komme i gang med produksjon av daggamle
kalkun-kyllinger. Prosjektet har nå kommet så langt at de første dyrene er
kommet i hus i Berkåksmoen. 

Det er Rennebu kommune
som har satt opp kalkun-
fjøsene på lik linje med andre
industribygg. Aarhaug leier
byggene med rett til å kjøpe
dem til den
gjeldsbelastningen som til
enhver tid gjenstår. En
kommunal byggekomite
bestående av Bjørn Rogstad,
Eivind Flå og Knut Hårstad
har sammen med Roar
Aarhaug som prosjektleder
stått for oppføring av
byggene. Kostnadsrammen
på to verperi og rugeriet på
Postmyran er totalt beregnet
til 16 millioner kroner, og i
første omgang vil dette gi 7-9
arbeidsplasser. 

— Kommunen setter stor
pris på at det kommer noen
med et så stort engasjement
og får i gang slike prosjekter.
Det er av stor betydning for
bygda, forteller fungerende
ordfører Bjørn Rogstad.

Det er driftslederen ved
Hugaas Rugeri som har det
overordna ansvaret inntil
videre. Den største
utfordringen i starten er å få
alt det tekniske til å fungere.

For fjøsene er topp moderne
og svært driftsikre. Et
styresystem kontrollerer hele
fjøset kontinuerlig. Dette
systemet regulerer både mat,
klima, vann, fuktighet m.m.
Hjemme på kontoret kan en
derfor sitte å ha full oversikt
over hvordan det står til i
fjøset. De kan også følge med
på webkamera hvordan
dyrene har det. 

Under byggeprosessen er
det lagt stor vekt på å lage et
bygg som kan holdes fritt for
sykdom. Det er et klart
konkurransefortrinn å ha fine
og friske dyr. Det man koster
på ekstra i bygget, vil en
derfor tjene inn mange
ganger i effektiv og
problemfri produksjon.

Dødeligheten er lav blant
dyrene og de er svært
bedagelige. Når Roar åpner
døra inn til fjøset titter
kalkunenenysgjerrig ut og
flokker seg rundt åpningen.
Hønene insemineres en gang
i uka og det tar ca 30 uker til
de legger egg. Når eggene er
lagt vil de bli fraktet til et
rugeri som etter hvert skal ta

form på Postmyra industri-
område på Berkåk. De første
eggene blir klekket her og
sendt ut til oppfostring i løpet
av august, og kyllingene har
deretter tre måneders
oppfostringstid. Med andre
ord blir de første kalkunene
klare til jul.

Fjøsene i Berkåksmoen har
en kapasitet på over 600 000
kalkunkyllinger, noe som
dekker over halvparten av
forbruket i Norge i dag.
Anlegget er veldig fremtids-
rettet og har en enorm
kapasitet. Aarhaug har
allrede fått en forespørsel fra
Sør-Sverige om en levering
på 200 000 kalkuner i året.
Det er ingen tvil om at
bransjen er voksende. Norge
ligger bare på halvparten av
forbruk av hvitt kjøtt i
forhold til EU-land. I USA er
også kalkun vesentlig mer
populær enn kylling. Og det
er ingen tvil om at vi kommer
etter. Det er akkurat det som
gjør dette prosjektet så
spennende, sier en ivrig Roar
Aarhaug. Kalkunproduksjon
er foreløpig bare i startgropa,

og Roar har en klar ambisjon
om å gjøre kalkunen til noe
mer enn en nedfrossen klump
i frysediskene, og at kjøp av
kalkunkjøtt skal ha sesong
hele året, ikke bare ved
juletider. Det er mye å hente
her, og kalkunen burde vært
mer tilgjengelig for folk. Det
er bare snakk om å foredle

varen på flere måter.
Foreløpig har det kommet

inn tre tegninger på fjøs for
oppfostring av de daggamle
kalkunkyllingene fra folk i
Rennebu. Og kommunen
ønsker gjerne flere. På sikt
kan dette kanskje bli en
næring som kan gi mange
arbeidsplasser i Rennebu.

Ny RV3 på Ulsberg
Anleggsåpninga av den nye veitraseen ved Ulsberg var som 17. mai på ny - bare at denne varer
lengre, var kommentarene til de fremmøtte.

Det skjer i Rennebu

Endelig er anleggsarbeidet
med den nye RV3 ved
Ulsberg i gang. Arbeidet
inkluderer også et nytt kryss
mellom RV3 og E6. 

Arne Feragen, ansvarlig
for veibygginga fra Statens
Vegvesen sin side, kunne
fortelle at det i utgangs-
punktet var små muligheter
for anleggsstart her før 2010.
Men godt arbeid både av
lokal aksjonsgruppe og
politikerne gjorde at dette
prosjektet klatret oppover
prioriteringslista. 

Ny bru
Arbeidet vil føre til 2 km

ny vei med 8 meters bredde
fra krysset på Ulsberg og
sørover nedenfor jernbanen.
Dette vil medføre betydelig
mindre trafikkstøy i bolig-
feltet. Samtidig vil det bli
anlagt gang- og sykkelvei,
som etterhvert vil bli ført helt
frem til Innset når arbeidet
med RV3 går videre. 

Det vil også bli bygd bru
over jernbanen, noe som
medfører at den trafikkfarlige
og vanskelige undergangen
blir fjernet. For å få til den
ønskede løsninga med
krysset vil også E6 bli lagt i
ny trasé et stykke sørover. 

Ingrid Tørset, leder for

den lokale aksjonsgruppa,
strålte av lykke over at dagen
for anleggstart endelig var
kommet. — RV3 er lokalvei
og skolevei for oss som bor
her, og derfor har det vært et
stort engasjement for å få

igang arbeidet med denne
nye traséen, kunne Ingrid
fortelle. I løpet av en
aksjonsdag ved boligfeltet
samlet de inn hele 1.496
underskrifter blant trafik-
anter på RV3. Disse under-

skriftene blie overlevert
rette vedkommende i
Stortinget. Ingrid vil til
slutt få takke alle som
har bidratt til at det nå
blir ny vei med gang- og
sykkelbane på Ulsberg.

Fungerende ordfører Bjørn Rogstad gleder seg sammen med 
Eivind Tørset og Mari Brattset.

Roar Aarhaug inspiserer de første kalkunene som har kommet til det
nye anlegget i Berkåksmoen.

Kalkun fra Rennebbuu
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Bevato
tlf 91 60 80 89

— Landbruksentreprenør —

Pressing 
Kverneland Tarup Bio
Syretilsetning
Gratis utlån hydr.
balleløft

Slåing på timebasis

NERSKOGEN
Åpningstider i sommer 1/7 - 1/9:

Man - tors. 09.00 - 16.30
Fre 09.00 - 19.00
Lør 10.00 - 14.00

Salg av fiskekort
Vi bytter din propanflaske

Vi har bake-off, så vi har ferske brød hele dagen

STAMNAN
Fylling og bytting av propanflasker

Fiskeutstyr
Bake-off

Åpningstider:
Man - ons 09.00 - 17.00
Tors - fre 09.00 - 18.00
Lør 09.00 - 15.00

... en del av Coop Orkla

Voll, 7393 Rennebu  -  Tlf. 72 42 66 35  -  Mobil 976 80 819

Hagemaskiner
Stort utvalg av plenklippere, ridere og plentraktorer

– motorsager finner du hos oss.

Maskinene leveres ferdigmontert og klare til bruk.

Serviceverksted med delelager

Åpningstider
fra 27. juni t.o.m 14. august

Alle dager fra kl 14-18

ANDLAFT ASUND
Nerskogen, Rennebu - tlf 72 42 64 90

www.lundhandlaft.no

Tlf 72 40 24 00 – www.sande-hytter.no

Tlf 72 40 22 00 - www.lhbygg.no

www.torslaft.no

RENNEBUA as
Sparebankgården

tlf 72 42 61 51

Tones Frisørsalong
Tlf 72 42 74 68

Rebustorget
ved Torgkroa, Berkåk

Innehaver Tone M. Lien

Stort utvalg i gaver!
Smykker - vesker

Garn med tilbehør
Brodering i pakker eller metervare

Skinn og skinnvarer

Velkommen innom!
Astrid, Hanna og liv
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Kunngjøringer

Rennebu kommune
Kunngjøringer

STORTINGS- OG
SAMETINGSVALGET 
2005 

Står du i
samemanntalet?

Hvis du ikke står i manntallet, kan du
ikke stemme ved stortings- og
sametingsvalget søndag 11. september
og mandag 12. september 2005.

Du kan undersøke om du står i manntallet  i
Rennebu kommune i manntallslistene som er
lagt ut på følgende steder:
- Kommunehuset, Berkåk
- Orkla S-lag avd. Berkåk
- Rennebu Nedre Handel A/S
- Orkla S-lag avd. Stamnan
- Orkla S-lag avd. Nerskogen
- Opdal S-lag avd. Innset

Samemanntallet er lagt ut på følgende steder:
- Kommunehuset, Berkåk
- Orkla S-lag avd. Nerskogen.

Manntallslistene blir liggende ute fra og med
27. juni til og med 12. september 2005.  

Hvis du har flyttet til en annen kommune og
melding om flytting ikke er mottatt i
folkeregisteret innen 31. mai 2005, står du
fremdeles i manntallet i den kommunen du
flyttet fra.  Da kan du velge om du vil stemme
på valgdagen i den kommunen du flyttet fra –
eller du kan forhåndsstemme.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallslistene
som er lagt ut, eller det er andre feil i listene,
kan du klage til valgstyret.  Klagen må være
skriftlig og begrunnet, og være innkommet til
valgstyret i god tid innen valgdagen.  Valgstyret
oppdaterer/retter feil i manntallet så lenge det
er mulig inntil valgdagen.

Valgstyrets adresse er:  Valgstyret, Rennebu
kommune, 7391 Rennebu.

Se også valgsiden på Rennebu kommunes
hjemmeside, www.rennebu.kommune.no

Berkåk, 02.06.2005

Bjørn Rogstad
Valgstyrets /samevalgstyrets leder

BerkåkBerkåk
VVeikro og Gjestegåreikro og Gjestegårdd

Berkåk, 7391 Rennebu
Tlf. 72 42 72 20

BRØNNBORING
Be om pristilbud på

brønnboring 
med vannmengdegaranti!

DIN VVS-PARTNER!

E. Eide, Innset 7398 Rennebu - tlf. 72 42 54 47 - mob 950 34 056

tlf 416 56 996

Hjertelig takk for all vennlig
deltakelse ved vår kjære 
Marie Othelie Krokans
bortgang og begravelse.

Takk også for pengegaver til
Rennebu Helsesenter.

Henry
Turid, Aud, Martin og May

m/familier

Takk for oppmerksomheten i
anledning konfirmasjonsdagen

Joakim
Gunn og Jan Arne

Hjertelig takk for gaver,
blomster og hilsninger i

anledning konfirmasjonen
Sigurd

Inger Lise og Geir Aspeggen

Hjertelig takk for varm
omtanke under min

sykdomsperiode. 
Det varmet godt.

Karin Irene

Takker herved Rennebu
kommune v/ Ordfører Bjørn

Rogstad, Rådmann Arve
Withbro og arbeidskamerater
for den hyggelige markering

den 25.05.05, og for gaver og
blomster som jeg fikk.

Med masse hilsner til alle i
kommunen, som jeg har hatt
kontakt med, i løpet av mine
34 år i kommunens tjeneste.

Hilsen Harry Anglen

TROBO
Leiligheter til salgs/leie.

Henv styret ved
Roy Elven 

tlf 72 42 77 57 - 980 74 351
Kjell Prestrønning 

tlf 72 42 75 46

Leilighet/hus
Rolig par 49/51 søker

leilighet/hus for langtidsleie i
område Berkåk.
Alt av interesse!

Tlf 996 30 151/412 11 742

Gardsmatprodukter

tlf. 72 42 64 73 - 48 27 26 49

Velkommen innom!
Du finner oss ved Nerskogen skole

- bla. SPEKEMAT fra egen gard 
og etter egne oppskrifter.
Husflid og håndverk!

Åpningstider mand - fred 10-16
lørd 10-14

Spekemat, ost,
rømme mm

VERKSTEDLOKALE 
TIL LEIE

Gunstig pris og særdeles
god beliggenhet.

Utstyrt med bl.a ny
løftebukk.

Spørsmål rettes til 
Jan A. Nyberg
tlf 922 92 880

Jutulstuggu
Utleie til møter og andre sammenkomster
Henv. 72 42 65 93 Margot Stavne eller 

72 42 77 05 Turistkontoret. 
Margot Stavne kan ordne med servering. 

De som leier Stuggu kan sjøl ordne med servering 
dersom de ønsker det. Bordplass til 50 personer.

Leiepris: Møter kr 300,-  –  Selskaper kr 500,-
Det er nå montert godt leselys som kan settes på når 

det er bruk for det. 
Hver søndag i sommer kl 15.00 til 18.00 

serveres kaffe med tilbehør

Velkommen til 
“Den trivelige møteplassen”!

Gokartbanen
Gokartbanen i Flåmoen byr
på spennende opplevelser, 

i trygge omgivelser. 

Åpningstider
for leiekjøring kontakt
Rennebu Turistkontor

tlf 72 42 77 05
www.rennebu.net

Utleie stengt ved regnvær.

God sommer 
til alle lesere  av 
Rennebu Nytt!
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Nasjonalparksenteret på Kvikne

Kvikne Nasjonalpark-
senter er nå inne i sin tredje
sesong på Vollan Gård.
Omkranset av  vakre fjell og
gammelt kulturlandskap
ligger den gamle ærverdige
gården  ved Orklas bredd, -
midt i Kvikne-bygda. Vollan
gård med Kvikne
Nasjonalparksenter er et
møtested for natur- og
kulturinteresserte, fastboende
som tilreisende, gamle og
unge. Et bredt spekter av
arrangementer denne
sommeren byr på noe for
enhver. Følg med!

Sesongåpning med historisk
sus

Kulturminner finnes det
mye av i regionen vår.
Mennesket fulgte villreinen
innover i landet når isen
trakk seg tilbake, og befolket
de høytliggende grønne
dalene hvor vi fortsatt lever
og bor. Sesongåpningen ved
Kvikne Nasjonalparksenter
byr på et innblikk i sporene
disse første innvånerne satte
etter seg og sitt samspill med
villreinen. Per Jordhøy
(NINA) vil holde et foredrag
fredag 24.juni hvor
fangstgraver og arealbruk vil
stå sentralt. Dagen derpå tar
kjentmann Kåre Guldvik oss
med ut i fjellet for å se på
noen av disse minnene vi har
etter våre forfedre.

Musikk og litteratur i
Fjellregionen- Ola Jonsmoen
mfl.

Lørdag 23. juli innbyr vi til
stilfull aften med musikk og
litteratur fra Fjellregionen.
Dette blir et kvalitets-
arrangement med svært
dyktige utøvere i et svært
spesielt miljø. Vi åpner de
gamle bygningene for
publikum med konsert og
litteratur i kapellet, samt
servering og dans i Lossius-

låna. Arrangementet gikk for
første gang i fjor, og de som
da besøkte Vollan Gård
beretter om en minneverdig
aften, spekket av kulturelle
inntrykk og sosialt samvær. 

"Vollandagan" -  en
bygdefest

De etter hvert så
tradisjonsrike "Vollandagan"
avholdes i år 6.-7. august. Her
vil det bli aktiviteter for store
og små, utstillinger og salg,
lek og moro! Ta med deg
slekt og venner, bruk en dag
på Vollan og gjør deg kjent i
museet. Prat med naboen
som har tatt seg litt fri fra
onna og treff folk fra
nabobygdene du ikke har sett
på lenge. Vollandagan
gjenspeiler et levende
bygdesamfunn. Vi har mye å
by på - kom bli med!

Villrein og samfunn (ViSa)
Her i Fjellregionen er det

gjerne to ting som styrer
planleggingen til folk: Det
ene er onna og det andre er
jakta. Den 10. august er det
tid for å skrive under på
villreinkorta. Samme kveld
vil Olav Strand (NINA) holde
foredrag for oss med tema

"Villrein og samfunn". 
- Problematikken mellom

villrein og menneskelig
aktivitet i fjellet. Dette ligger
an til å bli en lærerik kveld for
både jegere, fjellvandrere,
lærelystne og alle andre som
har et forhold til naturen.

Åpnet museum og
salgsutstilling naturfoto

Har du ikke vært og
besøkt det fine museet i den
gamle fjøsbygningen ennå?
Da er det jammen på tide.
Tema er "SPOR" og kan by på
alt fra eldgamle gjenstander
etter mennesker,
gruvehistorie, flora og fauna i
fjellene våre og visning av
naturfilmer- og foto i
auditoriet. Museet har egne
aktiviteter for barna, blant
annet kan de lage blader til
treet Yggdrasil.  Tre
amatørfotografer stiller også
ut noen av sine beste bilder til
en salgsutstilling, - verdt å få
med seg.

Velkommen til Kvikne
Nasjonalparksenter og
Vollan Gård!

Av Anne Folstad Hagen

Kvikne og Vollan Gård

- et møtested for natur og kultur!

Vollan på Kvikne ligger fint til på sørsiden av Orkla.

KK VV II KK NN EE   NN ÆÆRR II NN GG SS PP AA RR KK

Kvalitetshåndlaft 
med detaljer fra gammel lokal byggeskikk

Hyttene leveres i 5 fleksible modeller.   
Formidling  av  hyttetomter i Kvikne:     

Moenfeltet, Haugan - Yset, Kamstenen,
Storløenget, Helgesgård 
Les mer på våre nettsider

w w w . k v i k n e h y t t a . n o   
tlf 62 48 43 10  mobil 90 66 58 96

K V I K N E   
S A L M A K E R I

—  Solid håndverk —

Produksjon av: 
Hesteutstyr i lær   

Hundeseler/- bånd 
Beltereimer 

Kan produsere etter mål.   
Utfører også reparasjoner. 

M o b i l   9 1   7 3   2 7   3 0   
P r i v a t   6 2   4 8   4 0   1 9 

Bevato 
BYGGEVARER 

alt i Byggmakker vareutvalg
HAGE

Busker, stauder, trær fra Kvikne Planteskole
Belegningsstein, Kakaoflis, Kantstokker

HÅNDVERKPRODUKTER
VEDSENTRAL 

TJENESTEFORMIDLING 
Adm. samling av lokal tjenesteyting

Åpningstider:
Mandag - Torsdag 9-16 Fredag 9-17 

Lørdag 10-14
Etter påske: hver dag

Tlf 62 48 43 33 - Faks 62 48 43 34
Mobil 91 60 80 89 - E-post@bevato.no

Falck Kvikne - Soknedal
TELEFON 24 t. 905 74 741

Har du problemer på eller utenfor veien,
kommer vi gjerne og hjelper deg.

Kvikne nasjonalparksenter
Vollan gård
2512 Kvikne  Tlf. 62 48 63 30
E-post: kvikne@nasjonalparker.org
Nettadresse: www.nasjonalparker.org

Informasjon / Natur /Kultur /Opplevelser
Se sesongprogram på nettsidene www.nasjonalparker.org
Omvisning.
Utleie.

JUNI Lørdag og søndag (f.o.m. 25.06)   11.00 - 17.00
JULI Hver dag 11.00 - 17.00
AUG. Lørdag og søndag (t.o.m. 14.08) 11.00 - 17.00

Vi tar også imot besøk etter avtale, og ved tilfeldig besøk hvis
kontoret er betjent.

Juni
Fredag 24. juni: SESONGÅPNING - Kulturminner

Del 1: Temakveld  "Kulturminner 
og villrein"

Lørdag 25.juni: Del 2: Guidet tur - Fangstgraver på 
Kvikne ved Kåre Guldvik.

Juli
Hele juli og august Salgsutstilling Naturfoto 
Fredag 1. juli Ørret-Festival: Pubaften med innlagt 

fiskeskrønekonkurranse
Lørdag 2. juli Ørret-Festival: fiskekonkurranse

August
Lørdag & søndag Vollandagan
6. og 7. august:
Onsdag 10. august: "Villrein og Samfunn" og 

underskrivning av villreinkort
Lørdag 19. August Fest for dugnadsfolket
Dato nærmere angitt: Sopptur

VELKOMMEN!

H o l d  d e g  o r i e n t e r t  p å  w w w. k v i k n e . n o
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H o l d  d e g  o r i e n t e r t  p å  w w w. k v i k n e . n o

Ørretfiskefestivalen på Kvikne satser på nytt!

Forhåndspåmelding på 
www.kvikne.no el. tlf. 943 50 040

Premier verdi kr 40.000
arr. Kvikne Aktivitet BA

Har du husket Statoils
sommerpass?

Passet inneholder konkurranser, bilbingo,
ordlek og masse andre spennende aktiviteter.

Vi ønsker alle en god sommer!

Kvikne Servicesenter
2512 Kvikne
Tlf/fax: 62 48 42 14

Kurs og konferanser
- lederseminar

- prosjektseminar
- teambuilding

- kick off

Ferie og Fritid
- jakt og fiske

- fjellturer
- selskap/bursdager

- bryllup
tlf. 62 48 55 50

dagligvarer – faghandel
tipping – propan

Åpningstider
mand-onsd 9-17 torsd-fred 9-18

lørd 9-15

Coop Ulset og Coop Kvikne
ønsker alle sammen velkommen til en trivelig sommerhandel!

Coop Ulset, tlf. 62484153    Coop Kvikne, tlf. 62484013

«Vi var veldig godt fornøyd med
fjorårets fiskekonkurranse, og
bestemte oss ganske fort for at dette
skulle bli en årlig tradisjon», sier
Torgeir Svergja, som har vært den
største drivkraften for å få i gang
fiskefestivalen igjen. Konkurransen
har historie helt tilbake til 50-tallet,
og har sporadisk blitt arrangert, blant
annet noen ganger på 90-tallet. 

Torgeir forteller at de har
ambisjoner om at festivalen skal
vokse seg stor, og kanskje nå opp i
deltagertall som det var på 50-tallet,
da det deltok rundt 500 fiskere. Den
gangen var en Skoda bil første
premie, men Torgeir mener det er litt
urealistisk å få til en slik premie, da
statlige avgifter nå er mye høyere enn
den gang. Likevel satses det friskt,
med et premiebord som bør lokke
noen og enhver til å prøve lykken i
elva Orkla. Det er satt opp skikkelige
hovedpremier, og blant juniorene blir
det sikkert en spennende
konkurranse, da premien for største
fisk er en minimoped med en

salgsverdi på ca. kr. 7500,-!
Torgeir forteller at mesteparten av

påmeldingsavgiften vil gå til
premier, og at alle som jobber med
festivalen foreløpig gjør det på
dugnad. Han har forhåpninger om at
deltagerantallet skal doble seg fra i
fjor, da det deltok 61 deltagere, som
tilsammen tok 66 fisker. Med et lavt
markedsføringsbudsjett, håper man
at jungeltelegrafen går, og at årets
mål om deltagerantall blir nådd. 

Kvikne Aktivitet satser også på å
utvikle festivalen med andre
aktiviteter, og et spennende forsøk er
en pub-aften med innlagt
fiskeskrønekonkurranse på fredag
kveld. I den forbindelse   jobbes det
med å få tak i en landskjent
skrønemaker, som blant annet har
deltatt i programmene fra Rorbua i
Tromsø. «Vi håper at det med hans
deltagelse, kommer folk som vil satse
på å hale i land helgas første premie,
Kvikne Fiskefestivals storskrøner-
premie!» Det  er også planer om en
offentlig fest i samfunnshuset på

lørdagskvelden.
Med et nært samarbeid med

internettsidene www.kvikne.no, vil
informasjon både i for- og etterkant,
bli publisert her. «Dette gjør det
enkelt for oss å formidle beskjeder og
nyheter til fiskerne», avslutter
Torgeir Svergja, som håper at mange
setter av disse dagene til en
opplevelse utenom det vanlige på
Kvikne.

Legg derfor hele denne helga til
Kvikne, og kom gjerne tilbake for å
prøve fisket andre plasser i Orkla
eller i fjellvatna. Euro Kvikne
Fjellhotell, Pluscamp Kvikne og
Hogstad camping har overnatt-
ingsmuligheter.

For påmelding og mer info -
besøk våre web-sider:
www.kvikne.no.

Kvikne
Ørretfiske i Orkla 

og 70 fjellvann
Kanoutleie

Hytter, caravan og
teltplasser.

2512  KVIKNE  
TLF 62 48 41 04  
FAX 62 48 49 81

Email-
camping@storeng.no

www.storeng.no

Hogstad
camping

Rolig familiecamping med
vinterisolerte hytter og

rom med TV
Hyggelig caravanplass 

ved Orkla
Kiosk, lekeapparat og

utepeis for grilling
Fiske og kanopadling

Tursti
ÅPENT HELE ÅRET!

2512  KVIKNE  
TLF 62 48 40 49

Etter fjorårets suksess, vil Kvikne Aktivitet også i år arrangere
ørretfiskekonkurranse. 2. juli er det muligheter for å være med
og kjempe om gjeve premier. Egen juniorklasse gjør det ekstra
spennende for unge fiskere!

Ta kontakt- vi skreddersyr ditt opphold! Besøk våre hjemmesider - www.kviknefjellhotell.no

2. juli 2005 PLUSCAMP



Juni
10.06. Lagmesterskap                 Gammelstødalen 18.00
12.06. Markering av unionsoppløsningen Rennebu krk 11.00
12.06. Tur til Svartåsen              ICA                   10.30
12.06. Sykkelkarusell                  KRK, Berkåk       13.00
13.06. Sanitetsmøte                    Sanitetshuset      19.30
14.06. Treningsskyting                Gammelstødalen 18.00
14.06. Fotballkamp Gutter 11/12  Berkåk gras     18.00

RIL City - Singsås
14.06. Fotballkamp Gutter 11/12  Frambanen       18.00

RIL United - Rindal Fotball   
15.06. Fotballkamp Gutter 14        Frambanen       19.00

RIL - Melhus 2
16.06. Formiddagstreff                Staure, Voll        11.00
17.-19.        Sommerleir for 2.-8. klasse Mjuklia  
18.06. Rennebukarusell-RASKEN  Buvatnet           15.00
19.06. Gudstjeneste m/nattverd   Berkåk kirke     20.00
19.06. Jubileumstur Topptrim til Ryphøa       Heverfallet         11.00
21.06. Treningsskyting                  Gammelstødalen 18.00
23.06. Fotballkamp Junior             Berkåk gras        19.00

RIL/Sokna - Flatås 2
24.06. Fotballkamp Gutter 16         Frambanen         19.00
26.06. KrF Seterstevne - setra til Margit og Olav Uv Leverdalen

Juli
03.07. Tur til Andreashøa, Rennebu Turforening ICA 10.00
05.07. Treningsskyting, Rennebu Skytterlag Gammelstødalen 18.00
07.07. Mottak av klær til Østeuropa Refshua skole 15-18
12.07. Treningsskyting, Rennebu Skytterlag Gammelstødalen 18.00
18.07. Pilgrimsvandring Oppdal – Langklopp 27 km 09.30
19.07. Treningsskyting, Rennebu Skytterlag Gammelstødalen 18.00
19.07. Pilgrimsvandring Langklopp – Rennebu 24 km 09.30

20.07. Tur til Langsmilla, Rennebu Turforening Minnilbrua 19.00
20.07. Pilgrimsvandring Rennebu – Meldal 22 km 09.30
26.07. Treningsskyting, Rennebu Skytterlag Gammelstødalen 18.00

August
07.08. Tur til Svarthetta, Oppmøte Coop Nerskogen 10.00

Rennebu Turforening
07.08. Kulturkveld (Rennebumatnan) Rennebuhallen 19.30
10.08. Kirkekonsert (Rennebumartnan) Innset krk 20.00
12.-14.08 Rennebumartnan, Berkåk
12.08. Akustisk aften (Rennebumartnan) Samfunnssalen 21.00

Gratis innrykk i kalenderen, 
kontakt Rennebu Bygdakontor, 

tlf 72 42 77 05
e-post: rennebu@bygdakontor.no

Fulldistribusjon
RETURADRESSE:
Rennebu Nytt
c/o Volds FotoGrafiske
Berkåk, 7391 RENNEBU

Dette skjer i Rennebu

tlf 72 42 77 05  e-post: rennebu@bygdakontor.no

Åpningstider: mand. - fred. 09.00 - 16.00
Lørdagsåpent 2/7 - 13/8 11.00-16.00

Rennebu Turistkontor

Berkåk

Gule priser

Lollipop/
Pin-Up

Diplom-Is 10 pkn

1890

Non-food
DVD-spillere,
CD-spillere,

TV´er,
Stereoanlegg,

Hageutstyr mm

Åpent 9 - 22 (20)
Sjekk medlemsbrev og kundeavis for mange flere Gule tilbud

SPAR MER

KJØP  GULT

“Grillbutikken” på Berkåk

Grillkull
Grillbriketter
Tennvæske
Engangsgrill

Sommerkoteletter
Skjeggerød Frys pr kg

2490

“Alt” i marinader,
grilloljer etc

Bleie-rabatt
- 10 kr på

hvert
bleiekjøp

Gjelder medlemmer
i Coop


