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Jørgen og Tormod Østerås 
har laget nettsiden www.ungskaperlyst.no til
messa som arrangeres fredag 1. februar iRennebu-
hallen. De to driver elevbedriften Tja! sammen
med Ane Rogogjerd, og produktene er strikka
tøfler og luer i tillegg til å lage hjemmesider.
Mer informasjon om messa side 3.
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Kvotejakt på gaupe
Regional rovviltnemnd har vedtatt at det kan skytes 2 gauper i
Oppdal og Rennebu. Jakta starter 1. februar og varer til 31.
mars 2008.

Det er din plikt som jeger å holde deg daglig oppdatert om jaktområder, kvo-
tens størrelse, gjenværende kvote for det området du jakter i.

Dette gjør du ved å ringe til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag på tlf 73 19 92 28.
Videre er det din plikt å melde om påskyting, skadeskyting og felling av gaupe
umiddelbart. Dette gjør du ved å legge igjen beskjed på tlf 73 19 92 27.

Nye ambulansedrivere
Fra nyttår tok Falck
Emergency over ambu-
lansedrifta her i
Rennebu, og 30 års
ambulansedrift i regi av
Rennebu Røde Kors var
over.

Ambulansedriften i hele St.
Olav Hospitals distrikt ble i fjor lyst ut
på anbud. Falck Emergency fikk ambu-
lansetjenesten både i Rennebu og
Oppdal, ved siden av fire tjenester på
Nord-Møre. 

Problemfri overgang
Martin Bøe, stasjonsleder for

Rennebu ambulanse, forteller at over-
gangen til ny ambulansedriver foregikk
uten vesentlige forandringer. — Falck
har vært ryddig i forbindelse med over-
gangen, og pasientene vil ikke merke
annen forskjell enn at vi har fått en ny
og gul ambulanse, forteller Martin. 

RRKH Ambulanse avvikles
Rennebu Røde Kors Hjelpekorps

ambulansedrift er avviklet etter 30 års
drift.  Martin forteller at driftsmidlene
som står igjen og innsamlede midler
går til Rennebu Røde Kors - og ikke
inn i driften til Falck. 

— Penger som er gitt på gavekonto
som er øremerket personalet på ambu-
lansen i Rennebu til kurs og oppdate-
ring, vil fortsatt stå på konto til samme
formål. Falck har ingen ting med denne
kontoen å gjøre, noe vi har blitt enige
med Falck om, forsikrer Martin - som
forteller at denne kontoen vil viderefø-

res til samme formål. 

30 års drift
Ved årsskiftet var det ganske nøy-

aktig 30 år siden ambulansen i
Rennebu startet. I starten ble den dre-
vet nærmest på ideell basis, før den ble
skilt ut som egen avdeling i RRKH og
drevet med lønnet personell. 

Ny ambulansebase
Nytt av året er at ambulanseperso-

nalet må være på basen hele tiden når
de har vakt. Dette medfører at det kre-
ves andre fasiliteter enn dagens, og ny
ambulansebase skal i løpet av året bli
bygd i Gamle Kongevei på motsatt side
av Helsesenteret. Ved siden av garasje
blir det tre hybler  med dusj og bad,
kjøkken og fellesrom. Rennebu kom-
mune står som bygger og leier ut basen
til St. Olavs Hospital på langsiktig
kontrakt. 

Dagens bemanning ved ambulan-
sebasen i Rennebu er sju stillingsande-
ler fordelt på åtte ansatte. 

Av Dagfinn Vold

Martin Bøe og Ambroise ved ambulansen.
(arkivbilde)
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Ung skaperlyst i Rennebuhallen
Kommunene Midtre Gauldal, Rennebu og
Meldal arrangerer entreprenørskapsmesse for
skoler og barnehager i Rennebuhallen 1.
februar. 

Det er tredje gang denne messa arrangeres.  Vertskap for
årets messe er  Rennebu kommune ved ordfører Bjørn
Rogstad. Skolene i Orkdal, Rindal og Oppdal er også invi-
tert. I tillegg kommer en stor delegasjon av elever og lærere
fra skoler i Østersund i Sverige.  

Målet med messa er å vise fram elevenes kreativitet og
skapende evner. Messa er et ledd i arbeidet med å fremme
entreprenørskap i skolen.     

Det er også lagt inn konkurranser i messa, og utstillerne
kjemper om  

- Beste elevbedrift
- Beste ungdomsbedrift
- Beste prosjekt/temaarbeid
- Beste foto, skulptur, bilde
- Beste oppfinnelse – konkurranse fra scenen inne i

Rennebuhallen, hvem kan få et  Papirfly, brettet av A4 ark,
til å holde seg lengst mulig i lufta

Messa har stor oppslutning fra skolene i regionen. I
2007 deltok 280 elever på stand eller med kulturinnslag.  

Kulturprogram
Det vil bli et fyldig kulturelt program på messa. Alle

kulturinnslag er ved barn og unge fra kommunene.
Åpningsnummer er det kulturskolen i Rennebu kom-
mune som har ansvar for. Kl. 13.00 vil det bli et foredrag
ved mannen bak HÅKKI-kjeden. Han har tidligere
besøkt skolene i regionen gjennom den kulturelle sko-
lesekken, og gjort stor suksess med det. 

Mannen bak Håkki-kjeden
Håkki, en kreativ etablerer fra Sverige, kommer kl 13.00.

Han vil bl.a. fortelle om hvordan man kan få ungdom til å
trives på landsbygda - og han snakker om å se mulighetene
og gjøre noe med dem. 

Åpent for alle
Arrangmentet er forøvrig åpent for alle som vil komme å

se, og kjøpe varer og tjenester fra elevene. Det blir salg av
god mat i kafeen. Det er elever ved matfag på Gauldal
videregående skole som har ansvar for dette. 

Velkommen til messa i Rennebuhallen 
den 1. februar kl. 11-15! 

UKM i Rennebu
Årets UKM i Rennebu ble arrangert med ikke alt for mange deltagere.

Likevel viste deltagerne at det er kulturaktiviteter blant ungdom her i Rennebu
over et bredt spekter.

De som gikk videre til Fylkesmønstringa av UKM var gruppa GGæærrlluugggguummss
med Joakim Bergsrønning, Trine Dullum, Lisa Enoksen Haugen, Mari Haugerud
Gorseth, Guro Haugerud Wold, Christian Ilvang, Helene Ilvang, Nils Ole
Lilleøkdal, Ann-Sofi Sanden, Arve Skjerve og Christina Stokke, AAnnnn--SSoofifi
SSaannddeenn (trommer), gruppa ZZAALLOO  med Kari Steinarsdotter Brattset, Daniel
Sæter Flå, Fredrik Grøtte, Mathias Ommedal og Svenn Marius N Øversjøen og
AAnnddeerrss  MMyyrrmmoo ( to bilder).

Ann-Sofi Sanden trives godt bak trommene. 
Foto: Yngvar Brekke.

PPrrooggrraamm  ffoorr  eenntteepprreennøørrsskkaappssmmeessssaa  ii

RReennnneebbuuhhaalllleenn  11.. ffeebbrruuaarr  22000088kl.11.00 Åpningsnummer v/kulturskolen i Rennebu 

kl.11.10 Velkommen ved ordfører Bjørn Rogstad

kl.11.20 Program for dagen ved konferansierer 

Christina Stokke, Guro Haugerud Voll, 

Siv J. Hosethkl.11-14.30 Åpne stands med prosjekt, elevbedrifter, 

ungdomsbedrifter og foto/skulptur/bilde. 

12.30 Underholdning ved kulturskolen/UKM i 

Meldal og oppfinnerkonkurranse (papirfly)

13.00-13.45 Håkki forteller – foredrag med 
mannen bak Håkki-kjeden 

14.00 Underholdning ved Kulturskolen/UKM i 

Midtre Gauldal og markedsføringsduell

14.30 Underholdning ved kulturskolen/UKM i 

Rennebu14.35 Prisutdeling 
ÅÅppeenn  kkaafféé  mmeedd  sseerrvveerriinngg  aavv  lluunnssjjrreetttteerr  oogg

kkaaffffee//kkaaffffeebbrrøødd  hheellee  ddaaggeenn



Kari Haukdal fra
Støren startet som
ny rektor ved
Berkåk skole og
Rennebu ung-
domsskole 
1. januar.
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Kari valgte Rennebu

— Jeg fikk rektorstilling både i
Melhus og i Rennebu, men valgte den i
Rennebu da den virket mest interes-
sant, forteller Kari da RN besøkte hen-
ne på hennes nye kontor på Berkåk
skole. Hun har jobbet innen skolesek-
toren i Midtre Gauldal i hele sitt yrke-
saktive liv. Fire barna fikk hun mens
hun ennå var ung, så lærerutdanninga
kom  etterpå. Men før hun utdannet
seg til lærer og senere tok videreutdan-
ning innen pedagogisk ledelse, arbei-
det hun som assistent i skolen. Senere
ble det jobb både som lærer, inspektør
og rektor, så erfaringen innen skolen er
allsidig. De tre siste årene har Kari
arbeidet på rådhuset på Støren, og har
dermed lært å kjenne både lovverk og
styringsdokumenter som en må forhol-
de seg til i skolen. 

Godt tatt i mot
Kari startet som rektor her i

Rennebu nå etter nyttår, og hun fortel-

ler at hun ble ønsket vel-
kommen etter alle kun-
stens regler både av
lærere og  administrasjo-
nen på kommunehuset. 

— Jeg har mye trivelig
folk rundt meg her, og jeg er imponert
over hvor mange flinke lærere det er
her. Vi har funnet tonen, og jeg kan
allerede si at jeg trives godt. 

Da vi besøkte Kari, var hun i gang
med å besøke alle skoleklassene og
gjøre seg kjent med elevene. — Jeg har
også truffet mange trivelig unger og
ungdommer. De første dagene her har
nesten vært som hvetebrødsdager, for-
teller hun på en så overbevisende måte
at vi tror henne. 

Hvorfor Rennebu?
— Den siste tida har jeg hatt ansvar

for helse og familie i Midtre Gauldal.
Jeg ønsket meg tilbake til skolen, og jeg
valgte stillingen som rektor her i
Rennebu bl.a. for at skolene her er med
i prosjektet “fra ord til handling”.
Dessuten kjente jeg Ingegjerd
Mortensen og har også hatt kontakt
med min forgjenger Anita Storm.
Dermed visste jeg hvilken skole jeg

kom til, og at de har fulgt med i tida, gir
Kari som svar på vår utfordring på
hvorfor hun valgte Rennebu. 

Liker utdordringer
Det er mange likhetstrekk med sko-

lestrukturen her i Rennebu  og i Midtre
Gauldal der Kari kommer fra. Det som
er annerledes er at i Rennebu er det
sentralisert ungdomsskole. 

— Jeg føler meg bekvem med sen-
tralisert ungdomsskole. Det er nødven-
dig for den faglige og sosiale utvikling-
en til elevene å ha sentralisert ung-
domsskole. Med for få elevere i en sko-
le vil det ofte bli en utfordring å få dek-
ket den faglige kompetansen og å ha
det nødvendige utstyret. Men samtidig
må vi hele tiden være på let etter
modeller innenfor de økonomiske
rammene vi har til rådighet. 

Nasjonale prøver og utbygging
Når Kari har gjort seg kjent med

den nye arbeidsplassen, starter hverda-
gen. Da skal skolen bl.a. ta tak i resul-
tatene fra de nasjonale prøvene og se
hva de kan gjøre bedre til neste år. De
har hatt fokus på mattefaget i forbin-
delse med prosjektet “fra ord til hand-
ling”, og dette må også være med i det
videre arbeidet. 

— Videre skal arbeidet med lære-
planer i de forskjellige fagene fullføres,
og ikke minst skal vi sluttføre planleg-
gingen av det nye bygget som skal
huse administrasjon og 5. - 7 klasse,
sier Kari - som også kan fortelle at hun
har spilt i Rennebu Musikkorps.

Av Dagfinn Vold

Grovt furutømmer
ønskes kjøpt
For spesialleveranse ønskes grove
stokker av furu. 
Minimum toppmål 48 cm. 
Lengder: Primært fra 3 - 5,5 meter.
Lengre stokker er også ok. 
10-15 % av volumet kan være ned til
2,5 meter. 
Kvalitet: Som laft. 
Pris ca kr 1500 + mva. 
Kontakt skogbrukssjef 
Kjetil Værnes 72 42 81 41
eller Odd Erling Ree 908 98 865

Nytt høgskoletilbud innen reiseliv
Studenter i reiseliv og turisme kan nå ta bachelorgrad eller
enkeltkurs i hjemkommunen gjennom det nye tilbudet fra
Studiesenteret.no.

Denne uka ble det nye tilbudet presentert av Høgskolen i Harstad, som er
Studiesenteret.no sin nye samarbeidspartner. Skolen starta reiselivsstudium i
1992, og gir nå studenter i hele landet det samme tilbudet. Studenter gjennom
Studiesenteret.no trenger ikke å betale mer enn studenter på høgskolen, og kan
følge undervisninga fra skolen på det lokale studiesenteret i hjemkommunen.
Studiet passer både for førstegangsstudenter og for folk som allerede er i reiselivs-
bransjen. Reiselivsstudiet har planlagt oppstart til høsten.

Les mer på nettsidene til Studiesenteret.no
eller ta kontakt med Studiesenteret Midtre Gauldal på telefon 72 43 04 80
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Nye Vedsentralen åpnet
Etter 11 års drift i lokaler ved
Sande Hus og Hytter, ble ved-
sentralen nødt til å se seg om
etter andre lokaler. Sist fredag
kunne endelig  nye vedsentra-
len ønske velkommen til høy-
tidelig åpning i splitter nye
og  tidsriktige lokaler. Som
seg hør og bør, fikk Asle
Dolpen æren av å klippe sno-
ra. Dermed var  to års ventetid
over.

For arbeidsleder Jan Erik Bertelsen,
de faste medarbeiderne Asle Dolpen
og Helge Magne Holte, har ventetida
vært lang. Men den som venter på noe
godt…I tilknytning til Kvikne Rennebu
Kraftlags nye garasjeanlegg har ved-
sentralen fått disponere den ene
enden. Der er det installert moderne
utstyr, som skal sikre leveranse av pri-
ma ved til vinterkalde rennbygger.
Skjønt, det er ikke bare lokalbefolk-
ningen produsenten ser for seg som
potensielle kunder. Hyttefolket er helt
klart en interresant målgruppe. Ved i
små, hendige sekker er lettvint å legge i
bilen på tur til hytta.  

Leder ved arbeidssenteret, Ingrid
Hatvik Løkslett, ønsket alle de frem-
møtte velkommen, og informerte kort
om prossessen fram mot åpningsda-
gen. At vedsentralen engasjerer var lett
å se. Den kommunale ledelse var godt
representert ved ordfører, rådmann og

leder i HOO,  Inge Olav Hatvik fra
utleier mottok en blomsterhilsen fra
kommunen, som takk for godt samar-
beid under planleggingsfasen.
Ordføreren fikk nok med seg det
vesentligste, da han i hilsningstalen
håpet at vedsentralen ville bli en god
arbeidsplass, samt produsere mye ved.  

Vedsentralen har fått et funksjonelt
og moderne lokale. Det er montert var-
me i veggen ved arbeidsplassen, isoler-
te matter å stå på, og brukerne dispo-
nerer eget spiserom med toalett. Som
en hilsen fra utleier, overrakte Hatvik
en skogshjelm til alle i arbeidsstokken.
Sikkerheten må tas på alvor. 

En liten demonstrasjon av den nye
vedmaskina fikk  vi også, før alle ble
invitert til kaffe, rundstykker og kake
på arbeidssenteret.  Her takket enhets-
leder Helge Aalbu alle som har bidratt,

spesielt satte han pris på det ekte enga-
sjementet som var blitt vist fra den
kommunale ledelsen. Han takket også
KRK for raushet og fleksibilitet under
oppstartsfasen.  

Arbeidsleder Bertelsen forteller at
råstoffet blir kjøpt av skogeierlaget.
Han regner med at den nærmeste peri-
oden blir brukt til innkjøring av utstyr,
men det tas sikte på å være levering-
sklar av tørr, fin ved i løpet av høsten.
Apropos tørr, det er investert i en ny
fuktmåler, noe som skal kvalitetsikre at
veden er førsteklasses når den selges. 

Vedsentralen vil holde åpent ons-
dag, torsdag og fredag. Da vil du treffe
Asle, Helge Magne, Kjellrun, Stig og de
andre ved sentralen i full vedsjau.
Ingen grunn til å fryse, løp og kjøp…

Av Jan Inge Flå

Utvidelse av barnehagetilbudet på Nerskogen
Det er ønskelig med utvidelse av barnehagetilbudet på Nerskogen til heldagsbarnehage. HOO har stilt seg positiv til en

slik utvidelse, men sagt at tiltaket bør samordnes med skolen og SFO. Nerskogen skole er liten, har 10 elever i dette skoleåret,
og vil få 11 elever neste skoleår.  Dette tilsier at det må kunne foretaes en del vekselbruk av lokaler mellom skole – SFO – bar-
nehage.

Formannskapet gjorde nylig et vedtak om å sette ned en plankomite som bes utrede forslag til planer med nøkterne og
praktiske løsninger. Kjente framtidige krav til barnehagen må hensyntas. Forslaget kan romme en trinnvis utbygging som er
tilpasset behovet. Forslaget må hensynta nødvendige krav og funksjoner, både i forhold til barnehagen, SFO, skolen samt
andre instanser.

Planer og kostnadsoverslag må legges fram for kommunestyret, som tar en endelig beslutning om hva som skal gjøres –
og hvor omfattende utbyggingen skal bli. Det må tilstrebes å finne løsning før barnehagen starter høsten 2008.

Plankomiteen består av Rune Olaisen, leder, en ansatt fra skolen (enhetsleder),  en ansatt fra barnehagen (enhetsleder) og
en foreldrerepresentant. Sekretær for utvalget er teknisk rådgiver Terje Daffinrud.

Kjellrun, Asle  og Helge Magne viser fram noe av det nye utstyret ved vedsentralen.
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GGii  eenn  ggaavvee  ssoomm  vvaarrmmeerr  
ttiill  mmoorrssddaaggeenn!!

* Ullundertøy fra Devold
* Superundertøy fra Norheim

* Ulvang sokker
VVeellkkoommmmeenn  iinnnnoomm  ttiill  eenn  ttrriivveelliigg  hhaannddeell

Ufør i ung alder
- dobbel ulykke

Oppdal 72 40 49 90  Berkåk 72 42 82 50
E-post: oppdal-rennebu@gjensidige.no

Dine fremtidsutsikter
- et liv på sparebluss og
- mye som forblir uopplevd

Kjøp forsikring
for større trygghet

www.gjensidigenor.no Oppdal 72 40 49 90
Berkåk 72 42 82 50
www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

DDEEKKKKSSEERRVVIICCEE
vv//  ØØyyvviinndd  KKjjeekkaa,,  GGUUNNNNEESSGGRREENNDDAA

ttllff  441111  9900  668800  ––  ee--ppoosstt  kkjjeekkaa@@ssttaarrtt..nnoo

LL AA GG EE RR SS AA LL GG !!

Opptil 50% rabattOpptil 50% rabatt
på lagerførte dekkpå lagerførte dekk

50% rab. Dunlop piggfri
50% rab. Kleber pigg
Begrensede dimensjoner

Bruktbilsalg
Nissan X-trail l2003 2,2dci Blå 68000 255000
Honda CR-V 2004 2,0 Blå 79000 249000
Nissan Navara 2003 2,5 TDI Svart 89000 198000
Nissan Navara 2000 2,5 TDI Svart 150000 149000
Ford Mondeo stv 2005 2,0tdci Sølv 34000 239000
VW Sharan 2001 1,9 tdi Blå 130000 132000
Lada Niva 1991 1,6 Rød 102000 25000
Mitsubishi SpaceWagon 4 wd, 1999 2,0 Burg/Sølv 215000 95000
Volvo 460 1996 2,0 Blå 220000 25000
Dajatsu Sharade 1996 1,3 Grønn 173000 39000
Saab 9-3 2000 300 Hk Blå 178000 189000
Valmet 6400 ålø 640 1998 4x4 5000 t 245000
VW transporter 1998 2,5 tdi Hvit 165000 65000
VW Caravelle Syncro 10 set1999 2,5 tdi Grå 189000 179000
Audi A 4 1997 1,9 tdi Blå 220000 85000
Toyota Corolla 2003 1,4 Sølv 66000 139000
Renault Espace 1998 2,0 Grønn 123000 115000
VW Golf stv 1998 1,9tdi Burgunder 279000 74000
Nissan Primera 1999 2,0 Sri Sølv 183000 95000
Mitsubishi Spacewagon 7  seter1996 2,0 Grønn 213000 55000
Toyota Hi-ace 6 seter 1994 2,4 d Blå 195000 59000
Peugeot 806 1998 1,9 tdi Burgunder 245000 55000
Toyota land Cruiser 2005 3,0 D-4D Blå 89000 329000
VW Caravelle 6 seter 2000 2,5 TDI Blå 151000 149000
Ford Scorpio 1994 2,0 Burgunder 252000 25000
Mitsubishi L 200 GLS kombi 2005 2,5 TDI Grønn/Sølv 43000 299000

2512 Kvikne - Tlf 952 88 834/913 23 319

Stort utvalg i
oppbevarings-

bokser!

Div. 
Snickers-

bukser fra kr
100,-

•• Einhelle strømagregat kr 2390,-
STE 2500/2 kw, 2 strømuttak

••  Div grønn Bosch - KKnnaallllpprriisseerr!!

••  40 L bjørkved kr 40,-
••  Cello kurvstativ, 4 hyller kr 199,-
HH Softgeljakke

kr 598,-
HH Superundertøy

sett kr 300,-

BBeeOO  BByyggggvvaarree  AASS  --  BBeerrkkååkk  7722  4422  5544  4400  --  OOppppddaall
Man-Tors 8-16 - Fred 8-18 - Lørd 9-14
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Kjøp andelsbrev i Rennebu kunstgras
Rennebu IL har nå i om lag ett
år jobbet for etablering av en
kunstgrasbane på Berkåk. 

I dette arbeidet har idrettslaget
samarbeidet både med Trøndelag fot-
ballkrets og Norges fotballforbund og
har fått mye god og uvurderlig hjelp.
Men uten samarbeidet med, og enga-
sjementet fra Rennebu kommune had-
de dette vært en for stor oppgave for
idrettslaget.

Rennebu kommune har påtatt seg
hovedansvaret for byggingen av kunst-
grasbanen og har etablert en kommu-
nal byggekomite som skal lede arbei-
det med prosjektet. Rennebu kommu-
ne har engasjert en egen prosjektleder
som skal hjelpe byggekomiteen med
arbeidet. Idrettslaget har to represen-
tanter i byggekomiteen. Rennebu
kommune bidrar også med en god del
penger direkte til prosjektet. Det søkes
også om tippemidler til prosjektet for
dekning av inntil 1/3-del av kostna-
dene. 

Rennebu Idrettslag må bidra med
verdier tilsvarende kr 1.400.000,- til
byggingen av kunstgrasbanen, og fot-
ballgruppa har fått ansvaret for arbei-
det med å skaffe tilveie disse midlene.
Dette vil RIL-fotball gjøre ved dug-
nadsarbeid, rabattavtaler og penger.
Pengene vil fotballgruppa skaffe til veie
ved hjelp av sponsoravtaler, gaver og
egne penger. 

Vi kan og vi vil – så dette får vi til
Fotball har gjennom hele idrettsla-

gets historie stått sterkt, og mange har
vært involvert i fotballgruppa i årenes

løp. Fotballgruppa
samler hele byg-
das befolkning i et
fellesskap, som
ikke bare har
sportslig betyd-
ning, men som
også fører til bed-
re vennskap og
samhold i hele
Rennebu.
Rennebu har
seniorlag for her-
rer i 4. divisjon,
men størstedelen av fotballgruppas
aktive er barn og unge i alderen 10-16
år. 

Rennebu IL ønsker å legge til rette
for en framtidsrettet satsing på barn og
unge ved å sørge for moderne og gode
anlegg for våre utøvere i deres nærmil-
jø. Dette har vi vist de senere årene
bl.a. ved å bygge skiskytteranlegget og
ved å kjøpe ny tråkkemaskin. Derfor
står idrettslaget samlet også bak dette
store løftet, og har stor tro på at dette
vil bringe idrettsbygda og idrettslaget
enda et stort skritt framover.

Planlagt åpning av banen er på
høsten 2008.

Tilbud om å bidra – ANDELSBREV
I Rennebu kommune er det ca.

2650 innbyggere fordelt på ca. 1100
husstander. Rennebu IL har aktive
medlemmer fra alle deler av bygda.
Fotballgrupa har STORE forhåpninger
om at det skal være mulig å skaffe til-
veie en god del penger ved å selge
andeler i banen. Derfor vil fotballgrup-
pa tilby deg å kjøpe ett eller flere
andelsbrev pålydende kr. 500,- Dette

kan du gjøre ved å betale inn ønsket
beløp til konto 4202.13.83788 i
SpareBank1. Du vil få tilsendt ett
andelsbrev pålydende det beløpet du
har kjøpt andeler for.

Rennebu IL vil utover vinteren
gjennomføre besøk til alle husstander.
Fra Rennebu idrettslags side håper vi
du ser nytten av denne satsingen, og at
dere tar godt imot våre ”ambassadø-
rer” når de banker på din dør! 

Vi vil til enhver tid holde dere ori-
entert om framdriften i prosjektet, både
når det gjelder innsamling av penger
og selve byggingen av banen. Dette vil
vi gjøre ved å bruke Rennebu idrettslag
sine nettsider www.rennebu-il.no  Der
er det også laget en bane som viser
hvem som har kjøpt de ulike andelene i
kunstgrasbanen.

Av “Økonomigruppa”

De greide det igjen!
Rennebu Musikkorps var sist lørdag på vinterstevne på Støren. I konkurranse

med fem andre korps gikk Rennebu av med kveldens Hederspris. Dommernes
kommentar var at korpset hadde et variert programvalg, og at det fanget publi-
kum. Korpset bød på overraskelser sa juryen videre, og da var det nok ”drilljen-
tene” de tenkte på. Korpset fremførte et portpurri av ABBA-melodier, med Guro
Haugerud Wold og Christina Stokke som vokalister. Dommerne sa videre at korp-
set viser god rekruttering ved at de slipper til unge musikkanter. - Det er slik korps
skal drives! Korpset takker sin dyktige dirigent Morten Hole for suksessen.

Lørdag 12. april skal Rennebu Musikkorps igjen ha et prosjekt med mange
overraskelser og fengende korpsmusikk. Da håper de mange vil finne veien til
Rennebuhallen.

”Drilljentene” Inge Fjelle og Johan Glein gjorde en fantastisk innsats.

Fotballgruppa har utnevnt en egen gruppe
som skal gjennomføre arbeidet med å

skaffe penger til kunstgrasbanen - Olav
Stavne, Arne Ivar Østerås, Nils Petter
Gundersen (leder), Vidar Engen og Gry

Jerpstad (ikke tilstede på bildet).
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DDiinn  VVVVSS--ppaarrttnneerr  ii  RReennnneebbuu  --  OOppppddaall  --  KKvviikknnee

Sanitæranlegg - Vannbåren varme 
Rehabilitering - Salg/service

BBrrøønnnnbboorriinngg
Vann og energibrønner 

EEddvviinn  EEiiddee:: 995500  3344  005566
SSeeiieerrddaalleenn  77339988  RReennnneebbuu  
eeddvviinn..eeiiddee@@ooppppddaall..ccoomm

Inter Revisjon Orkanger AS
Adresse: Røhme Gård, 7300 Orkanger   

tlf 72 48 15 00
Adresse Rennebu: 

Postmyrvegen 19, 7391 Rennebu
tlf 72 40 23 39

E-post: orkanger@interrevisjon.no
www.interrevisjon.no

• Revisjon

• Skatte og avgiftsrådgivning

• Bedriftsrådgivning

Har du problemer
på eller utenfor veien,

kommer vi gjerne
og hjelper deg!

Soknedal Innkjøpslag BA
– butikken for alle

HHoolldd  oorrddeenn  ii  kklleesskkaappeett!!
Stablestativ med 4 kurver.

D: 53,5 cm, B: 45 cm, H: 70 cm

KKrr  227700,,--  

77228888  SSookknneeddaall  --  ttllff  7722  4433  6600  7700

inkl. mva

Når vi tar regnskapet får du mer tid til å takleNår vi tar regnskapet får du mer tid til å takle
utfordringene i markedet – til beste for din bedrift.utfordringene i markedet – til beste for din bedrift. 

w
w

w
.o

ko
n
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r.

n
otid

 til nye utfordringer til nye utfordringer

Økonor Berkåk Økonor Berkåk (Interdata Berkåk AS)(Interdata Berkåk AS)
Postmyrveien 19, 7391 RennebuPostmyrveien 19, 7391 Rennebu
Tlf. 72 42 82 00Tlf. 72 42 82 00
E-post: berkak@okonor.noE-post: berkak@okonor.no
avd. Soknedal,avd. Soknedal, 2.etg. Meieribygningen,  2.etg. Meieribygningen, 
7288 Soknedal, tlf. 72 43 34 077288 Soknedal, tlf. 72 43 34 07
avd. Trondheim,avd. Trondheim, Bratsbergvn. 5,  Bratsbergvn. 5, 
7493 Trondheim, tlf. 73 82 26 577493 Trondheim, tlf. 73 82 26 57 Er noe for den som vil noe

w
w

w
.b

ed
re

.n
o

tlf. 72 42 75 90

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

- autorisert bilverksted -

Skifte/reparasjon av frontruter,
periodisk kjøretøykontroll og andre

reparasjoner/service får du tatt hos oss.
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Rennebu kommune
FFeerriieevviikkaarreerr  
Rennebu alders- og sykehjem søker etter ferie-
vikarer sommeren 2008 fra uke 26 t.o.m. uke 33.
Vi trenger vikarer for sykepleiere, hjelpepleiere/
omsorgsarbeidere, kjøkken og renhold.
Ufaglærte, skoleundom over 18 år kan søke, 
da opplæring vil bli gitt.
Arbeidsperiode må spesifiseres i søknaden.
Lønn etter gjeldende lover og regler.
Spørsmål ang. jobbene kan rettes til:
Enhetsleder IPO på tlf 72 40 25 12 eller 
Infotorg Helsesenteret v/ Åse Gunnes 
på tlf 72 40 25 04.
Bruk eget ssøknadsskjema under stilling ledig på
www.rennebu.kommune.no eller ved henvendelse 
Servicetorget i Rennebu kommune 
på tlf 72 42 81 00.
Søknaden sendes:
Rennebu kommune
v/ enhetsleder IPO Borgny Lien
Berkåk, 7391 Rennebu

KKoommmmuunnaalltt  ttiillsskkuudddd  ttiill  
kkuullttuurraarrbbeeiidd
Søknad om tilskudd til kulturarbeid fremmes på
fastsatt søknadsskjema til kommunen 
innen 1. mars. 2008 
For søkere som er medlemmer av Rennebu
Musikkråd er det utarbeidet et eget skjema.
Disse kan søke:
- Organisasjoner/ grupper og institusjoner som 

driver kulturarbeid i kommunen.
- I særlige tilfeller kan enkeltpersoner få tilskudd til 

spesielle formål.
Aktiviteter rettet mot barn og unge vil bli prioritert.

Med søknaden må følge regnskap og årsmelding.
Nærmere opplysninger og søknadsskjema fåes ved
henvendelse kommunehuset

- Enhetsleder kultur og fritid -

FFoossssuumm  AASS
7288 Soknedal - Telefon 72 43 32 52

Post i butikk

ÅÅppnniinnggssttiiddeerr::
mmaannddaagg  --  ffrreeddaagg  0099..0000  --  2200..0000

lløørrddaagg  0099..0000  --  1188..0000

Tortillas/Burritos 1000

Ali kaffe 250 gr, filter/kok 1000

Kystens fiskegrateng 450 gr Findus 1000

Epler Firstprice 2 kgs pose, pr kg 1000

Lungemos/blodpølse Gilde 1000

Svinesteaklet/Grillpølser/Falukorv Gilde  1000

Pålegg, Servelat/Frokostskinke/
Fårepølse/Salami/Festpølse Gilde 1000

TTII--KKRROONNEERRSS

MMAARRKKEEDD

BBuuttiikkkkeenn  bbuuggnneerr  aavv  1100--kkrr-- tt ii llbbuudd!!

- se også www.rennebu.kommune.no
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HHvvaa  eerr  uunnggddoommssffoonnddeett  ii  
SSøørr--TTrrøønnddeellaagg??
Har du gode ideer og ønsker å starte opp 
virksomhet, eller en aktivitet i kommunen din? 
Er du mellom 13 og 30 år? Ungdomsfondet i 
Sør-Trøndelag vil gi ungdom muligheten til sjøl 
å ta ansvar for at ting skal skje.
Ungdomsfondet ønsker å oppmuntre ungdoms
egne prosjekter ved å tilby råd, veiledning og 
økonomisk støtte.
Aktivitetene som Ungdomsfondet støtter, kan ligge
innenfor disse områdene:
• Entreprenørskap/etablering
• Nærmiljøtiltak/fritidsaktiviteter
• Kulturtiltak

Slik søker du:
Du kan søke på www.ungdomsfondet.no  
Hvis du ønsker å maile søknaden, som må 
inneholde prosjektbeskrivelse og budsjett, så 
send søknaden til tor.erik.munkvold@stfk.no 
Om du ikke har tilgang til internett, så send søknad
i posten til, 
Ungdomsfondet i Sør-Trøndelag, enhet for regional
utvikling, fylkeshuset postuttak, 7004 Trondheim.
Om du ønsker å slå av en prat med koordinator 
Tor Erik Munkvold, så ring 73 86 60 15.

Søkerkriterier
1. Enkeltpersoner, lag eller grupper kan søke 

midler i ungdomsfondet. Målgruppen er vid og 
omfatter ungdom i alderen 13 – 30 år.

2. Tiltakene skal ha sitt utspring i ungdoms egne 
ideer.

3. Tiltakene skal føre til aktive prosesser for og med
ungdom. Tiltakene  skal styrke ungdoms forhold 
til nærmiljøet, og bidra til at ungdom sjøl tar 
ansvar for og får ting til å skje i den enkelte 
kommune. Tiltakene skal være kreative og skape
medvirkning, og inneholde elementer av 
nytenkning.

Støtte til studier gies ikke.

GGrruunnnneett  kkoommmmuunnaall  ooppppllæærriinngg,,
ttaarr  lleeggeekkoonnttoorreett  bbaarree  ii  mmoott  
øøyyeebblliikkkkeelliigg  hhjjeellpptteelleeffoonneerr  

1122.. 1133.. oogg  1144.. ffeebbrruuaarr..
HHeellsseessttaassjjoonneenn  eerr  sstteennggtt..

HHoovveeddooppppttaakk  bbaarrnneehhaaggee
22000088//22000099
Nytt barnehageår starter 1. august. 
Det kan søkes barnehageplass både elektronisk og
på papir. Begge typer skjema er å finne på 
Rennebu kommunes nettside
www.rennebu.kommune.no

Papirskjema for søknad barnehageåret 2008/2009
er dessuten å få ved den enkelte barnehage, ved
Servicetorget på kommunehuset og på helsestasjo-
nen. De som i dag har barnehageplass, og ønsker
samme tilbud også neste barnehageår, trenger ikke
å søke. De som har plass inneværende år,
men ønsker å endre barnehagetilbudet neste år, 
må søke om dette. 

Det arbeides for å etablere et heldagstilbud for barn
både under og over 3 år på Nerskogen fra høsten
2008. De som ønsker dette tilbudet bes krysse av
for det på skjemaet, og gjerne angi alternative valg
i skjemaet. Det tas forbehold om omfang og tids-
punkt for oppstart på Nerskogen.

Søknaden sendes:
Servicetorget i Rennebu,
Kommunehuset, Berkåk 7391 Rennebu.
Frist for søknad om plass i barnehage/endring av
tilbud for barnehageåret 2008/2009 
er 1. mars 2008. 

Det tas forbehold om at det kan bli justeringer i
type tilbud som den enkelte barnehage gir.

OOffffeennttlliigg  eetttteerrssyynn
I medhold av Plan- og bygningslovens 
§27-1 legges følgende plan ut til offentlig ettersyn:
Reguleringsplan for Vaulan hytteområde 
gnr. 150 bnr. 8
Planområdet ligger på øst- og vestsida av
Jøldalsveien på strekninga mellom Framre og 
Ytre Vaulbakkan. Planen omfatter 9 nye tomter for 
fritidsbebyggelse.
Plandokumentene kan sees på:
Rennebu kommune sin hjemmeside 
www.rennebu.kommune.no eller
Servicetorget i Rennebu kommune.

Planen ligger ute til offentlig ettersyn i tidsrommet
31. januar 08 til 3. mars 08.
Eventuelle uttalelser/merknader sendes Rennebu
kommune, Berkåk, 7391 Rennebu, innen 03.03.08.

Rådmannen

Rennebu kommune
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EErr  ddeett  noen som savner ei lita svart katt, vennlig og god. 
Den holder til ved “Solvoll´n” på Voll.  Tlf 72 42 66 53

HHjjeerrtteelliigg  ttaakkkk for all vennlig deltagelse, blomster og penge-
gave til Dyrebeskyttelsen kr 5.900,- ved vår kjære Karen´s
bortgang og begravelse.

For familiene Karen Kylling og Inger Langseth

IInnggeenn oppmerksomhet på dagen 20.02.
Hilsen Alf

TTaakkkk  ttiill  alle som husket meg i jula, med besøk, blomster og
gaver.   

Agnes Skjerve

BBuurreennnneett  --  BBeerrkkååkk
SSøønnddaagg  1100.. ffeebb  22000088
Start trim kl 09.00 -11.00. Start konkurranse kl 11.00.
Påmelding til Rune Bakk, tlf 413 05 466 eller
e-post: rba3@start.no
Påmeldingsfrist fredag 08. februar.
www.rennebu-il.no

ÅÅrrssmmøøttee  ii  RRIILL  ffrriiiiddrreetttt
Mandag 11. februar kl 20.00 i Rebusbygget. 
Vanlige årsmøtesaker. 
Styret

ÅÅrrssmmøøttee  ii  NNMMKK  RReennnneebbuu
Hallandstuggu mandag 18.02.08 kl 19.30.
Vanlige årsmøtesaker.
Styret

ÅÅrrssmmøøttee  ii  OO--ggrruuppppaa  RRIILL
Tirsdag 11. mars d.å. kl. 20 00 
på KVO-møterom.

- Vanlige årsmøtesaker 
- Eventuelt

Innkomne forslag blir behandlet under eventuelt .
Innleveringsfrist: 1. mars d.å.
Utdeling av utmerkelser. Velkommen!

Styret

NNyyttttåårrssøønnsskkee!!
Vent med rakettane til nyttårskvelden, dei høyrer ikkje jula
til. Ein uting at det har vorte slik at det smell i tid og utid, 
og da tenkjer eg på våre firbente venner som reagerer vel-
dig på dette. 
Eg veit det er mange hundeeigarar som meiner det same.
Med ønske om ei smellfri jul i framtida.
Nyttårshelsing frå Ragnhild Voll Stokkli og Vai.

ÅÅppeenntt  PPrroodduusseennttmmøøttee
FFeelllleesskkuurrss  ––  iinnttrroodduukkssjjoonn  ii  ddyyrreevveellffeerrdd  oogg  eettiikkkk..

SSaannddbbrreekkkkaa  1122.. ffeebbrruuaarr  22000088  kkll  1199..3300
Fra 1. januar 2009 trer det i kraft et nytt regelverk. 
I forskrift om hold av storfe står det:
§§  55..  KKoommppeettaannssee  
Dyreeier og annet personell som steller og håndterer storfe,
skal ha nødvendig kompetanse til å gjøre dette på en til-
fredsstillende måte. Dyreeier har ansvar for at slik kompe-
tanse foreligger. 
Dyreeier og annet personell som steller og håndterer storfe,
skal gjennomføre et utdanningsopplegg godkjent av Mattilsynet.

Dette betyr at alle som har og gjøre med storfe og andre
dyreslag må ha dokumentert kunnskap på dette og at regel-
verket trer i kraft fra 1. januar 2009. 
Som et ledd i å gi den som eier, steller og håndterer storfe
denne dokumentasjonen er det i regi av Bygdefolkets
Studieforbund utarbeidet et studieopplegg som gir den
dokumentasjon som trengs til de som har med dyr å gjøre. 
Studieopplegget ser slik ut:

11..  FFeelllleesskkuurrss--  iinnttrroodduukkssjjoonn  ii  ddyyrreevveellffeerrdd  oogg  eettiikkkk..
(storfe, sau, gris, pelsdyr, fjørfe)
aa.. Varighet på 3 timer med framvisning av dvd og 

gjennomgang av HTS veterinær ( Harald Holm). 
bb.. De som deltar får kursbevis på at de har 

gjennomført denne delen. 
cc.. Alle må ha gjennomført denne delen med kurs-

bevis for å få godkjent dokumentasjon i henhold til
forskrift.

dd.. De som har flere dyreslag trenger ikke flere 
Felleskurs.

ee.. Det er dette Felleskurset vi nå gjennomfører på 
Sandbrekka. Så de som vil sikre seg at de har 
grunnlaget for senere studieringer må møte opp 
for å få kursbeviset for Felleskurset og grunnlaget 
for endelig kursbevis.

22..  DDyyrreevveellffeerrdd  hhooss  ssttoorrffee..
aa.. Dette er neste steg for de som har storfe
bb.. Består av 4 kursmodeller/studiekvelder a 3 timer.

I tillegg skal det være gjennomgang av egen 
besetning (2 timer) før siste studiekveld/samling. 

cc.. De som har sau går videre til egen studiering for 
sau (krav fra 1.1.2010). Det samme gjelder for de 
som har gris, geit, pelsyr og fjørfe.

dd.. De som har sau osv. i tillegg til storfe må være 
med på eget opplegg for disse dyreslagene.

ee.. Kursmateriell bestilles av ringledere gjennom BSF.

Mer informasjon finnes på internett på:
http://www.husdyrvelferd.no/index.php?name=index.html
Felleskurset – introduksjon i dyrevelferd og etikk er et 
sammarbeid mellom Rennebu Produsentlag og Nortura. 
Møtet er åpent for de som har storfe og de som har sau,
gris, fjørfe osv i tillegg trenger ikke flere felleskurs.

Møt opp å få begynt med å få dokumentasjonen på plass.

K U N N G J Ø R I N G E R K U N N G J Ø R I N G E R
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FFAASSTTEE GGUULLEE PPRRIISSEERR

TTaakkkk  oogg  PPRRIIXX

ffoorr  GGuullee  pprriisseerr

LLeess   kkuunnddeeaavvii sseenn  ppåå  wwwwww..ccoooopp..nnoo

KKyylllliinnggkkjjøøttttddeeiigg    Prior 400 gr. 11999900

SSvviinneekkjjøøtttt  ssttrriimmlleerr  Coop pr. kg 66999900

FFiisskkeeggrraatteenngg (God gammeldags) Findus 11990000

TToorrsskk  Findus 400 gr. 22999900

CCooccaa  CCoollaa  1,5 ltr. 4 pk. + pant 33999900

BBrriiss  ffaarrrriiss 1,5 ltr. 4 pk. + pant 33999900

Dette skjer i Rennebu!
31.01 Åpen trening Innendørsbanen 18.00
31.01 Formiddagstreff Voll 11.00
04.02 Årsmøte Rennebu Turforening Staure, Voll 19.30
05.02 Formiddagstreff Berkåk 11.00
05.02 Innendørsskyting Berkåk 17.00
06.02 Poengrenn Skiskyting Berkåk 19.00
07.02 Torsdagstrening Skyting Berkåk 18.00
10.02 Håndballkamper i Rennebuhallen

J10  Rennebu – Melhus/Gimse 11.15
J16  Rennebu/Sokna – Melhus/Gimse/Leik2 12.00
J10  Rennebu – Melhus/Gimse2 13.00
B10 Rennebu – Trønder Lyn 14.00
J10  Rennebu – Sokna 15.00
G12 Rennebu – Folldal 15.45

10.02 Burennet Berkåk 11.00
11.02 Årsmøte Friidrettsgruppa Rebusbygget 20.00
12.02 Innendørsskyting Berkåk 18.00
12.02 Årsmøte Idrettsskolen Hallandsstuggu 20.00
13.02 Poengrenn Ski, Klassisk Berkåk 19.00
14.02 Torsdagstrening Skyting Berkåk 18.00
SSee  ooggssåå  wwwwww..rreennnneebbuu..nneett

GGrraattiiss  iinnnnrryykkkk  ii  kkaalleennddeerreenn
Kontakt Rennebu Turistkontor, tlf 72 42 77 05

e-post: turistkontoret@rennebu.net

Ta med mor til Kvikne
på morsdagen!

Godt & varmt basseng.
Pensjonistpriser.

UUkkeennss  kkuupppp!!
SSuuuunnttoo  TT11  

PPuullsskkllookkkkee  (72900)

2299990000

VVVVaaaarrrrmmmmbbbbuuuuffff ffffeeee tttt     hhhhvvvveeeerrrr     ssssøøøønnnnddddaaaagggg....
Besøk våre hjemmesider: www.kviknefjellhotell.no

Be om tilbud på telefon 62 48 55 50


