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Representanter fra
Rennebu Skytterlag har
gjort det skarpt under
Landsskytterstevnet i
Målselv - her representert
ved Maren Flå Sundset
og Mona Isene
Les mer på side 6.
Foto: Trond Jære
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leder

Rennebumartnan 2016

Rennebumartnan står for døra og arrangeres i år for 31 gang.
I løpet av disse årene har Rennebumartnan etablert seg som
Norges ledende salgsutstilling for husflid og håndverk. Til
sammen har martnan i disse årene hatt nærmere en halv million besøkende og omsatt for nærmere en halv milliard kroner.
Martnan bidrar i dag mer enn noe til å gjøre Rennebu-navnet
kjent og må sies å være vår fremste merkevare. Siden starten
har martnan hatt en sterk utvikling og vekst, men dette har ikke
gått på bekostning av grunnideen om kvalitet og ekte vare. I det
mangfold av martnaslignende arrangement vi finner over hele
landet, er det imponerende at ordet KVALITET er det som mest
brukes når Rennebumartnan beskrives. Ikke noe dårlig image å
ha og som hele Rennebu kan være stolte av.
Over 30 lag og organisasjoner fra Rennebu og nabokommunene
deltar i år med dugnadsinnsats. Det har vært slik i mange år at
lokale lag og organisasjoner gjennom innsatsen under martnan
får så gode inntekter at de resten av året kan konsentrere seg
mer om aktiviteten og mindre om loddbøker og kakelotterier. I
løpet av disse årene har lokale lag og foreninger gjennom egne
tiltak og dugnadsinnsats fått inn ca. 13,5 millioner kroner.
Skolene og barnehagene er også i år involvert gjennom egne
prosjekter.“ KUL TUR” er årets martnastema. Særlig aktiv har
de vært på Voll skole og barnehage hvor de har hatt ei egen
KUL TUR - vukku og blant annet laget et KUL TUR - hus, av
KUL TUR - melkekartonger, som skal stilles ut på martnan.

Gjennom lagenes dugnadsinnsats, deltagelse fra skoler, barnehager, lokale bedrifter og mange enkeltpersoner må vi kunne si
at så godt som hele Rennebu-samfunnet er involvert i forberedelser og gjennomføring av martnan. Utover de økonomiske
virkningene vil jeg trekke fram verdien i det at et helt lokalsamfunn er sammen om et så flott arrangement. Det virker samlende og Rennebumartnans gode navn og omdømme er noe vi
er stolte av. Det er i brei betydning et kulturarrangement som
involverer på tvers av generasjonene.
Martnan har i samarbeid med kulturskolen i mange år trukket
fram lokale ungdommer og gitt de mulighet til å presentere sine
imponerende ferdigheter, det være seg i musikk, dans, sang eller
andre kulturelle uttrykk. For barn og ungdom er det selvsagt
artig at de på denne måten får vist fram sine ferdigheter for et
stort publikum. At noen har talent og ferdigheter utenom det
vanlige har vi også i sommer sett mye av der det har opptrådd
Rennebu-ungdommer i ”alle kanaler” - konserter, festivaler,
teater og spel.
Jeg ønsker alle utstillere, besøkende, arrangører og dugnadsfolk lykke til med martnan 2016 og håper at vi alle får trivelige
martnasdager.
Birger Helland
- rådmann

Det lokale næringslivet presenterer seg gjennom samarbeidet
i Rennebutun. Der går lokale bedrifter på tvers av alle bransjer
sammen og gjør en felles profilering av lokalt næringsliv. De
fleste lokale bedrifter er relativt små, og da kan et tettere samarbeid bidra til felles utviklingstiltak og kompetanseoverføring
som det ellers er krevende å få til for den enkelte bedrift.

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

Utgiver
Redaktør
Red.utvalg

ordfører Ola Øie
tlf 72 42 81 10 - el. Servicetorget
ola.oie@rennebu.kommune.no
NAV – tlf 55 55 33 33
Åpent man, tirs, ons og fre kl 10 - 15
Byggesak/planrådgiver
man kl 8-11.30 – tirs-fre kl 12-15.30
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Kommunale møter
25.08 HOO
26.08 MTL
31.08 Formannskapet

09.00
09.00
09.00

Saklister og møtereferat finner du på
www.rennebu.kommune.no - Politikk

Rennebu kommune og Mediaprofil as
Dagfinn Vold
rådmann Birger Hellan (ansv.red.)
ordfører Ola Øie, Janne Havdal
Nordbø og Evy-Ann Ulfsnes
Adresse
Rennebunytt, c/o Mediaprofil as,
Berkåk, 7391 Rennebu
Telefon
72 42 76 66
E-post
Redaksjonelt: dagfinn@mediaprofil.no/
mona@mediaprofil.no
Annonser: mari@mediaprofil.no
Web
www.rennebunytt.no og
www.rennebu.kommune.no
Abonnement Gratis alle husstander i Rennebu, Soknedal,
Jerpstad, Kvikne og Fagerhaug.
Opplag
3.300 stk

Barnas utstilling på
Rennebumartnan
Med temaet KUL TUR som inspirasjonskilde har
Rennebumartnan også i år invitert barnehagene og skolene i
Rennebu til å presentere kunstprosjekt i Barnas utstilling.

Sigrid Hanshuus på
Rennebumartnan
Stjerneskuddet Sigrid
Hanshuus fra Soknedal ga
nylig ut sin fjerde singel, og
får også denne gangen skryt
for sin klokkeklare røst og
fine tolkning.

”Herre min Gud for en dal du har
skapt” er en av de vakreste sangene fra
musikalen ”Lady Arbuthnott – frua på
Elverhøy”. Sangen er en hyllest til den
storslåtte naturen i Sunndalen, stedet som den britiske adelsdamen Lady
Arbuthnott i 1866 besøkte på sn bryllupsreise. Ladyen forelsket seg i naturen
og folket i Sunndalen, og ble boende der
resten av livet
Denne singelen er også blitt en
meget populær sang på Sigrids repertoar, og vil nok ganske sikkert også
stå på programmet når hun gjester
Rennebumartnan.
Voll skole har bygd sitt eget kulturhus av kulturmelkkartonger,
og huset vil bli stilt ut under martnan.
- Martnan skal være en oppdagelsesreise, ikke minst for barn og unge.
Vi setter derfor stor pris på samarbeidet med skoler og barnehager. Det er
et viktig bidrag for å skape tilhørighet,
identitet og stolthet både i forhold til
Rennebumartnan og bygda, sier Anne
Kristine Stavne, temaansvarlig i martnaskomiteen.
Ny arena
Barnas utstilling har i mange år
hatt sin plass i samfunnssalen under
Rennebumartnan. I år har arrangørene
valgt å flytte utstillingen til Leirplassen,
som vil bli et aktivitetsområde for de
yngste på martnan.
Voll skole har arbeidet grundig med
årets tema, og arrangerte like før skoleslutt i vår sin egen KUL TUR uke, der

målet var at elevene skulle bli kjent med
flere sider av begrepet kultur.
- De bygde til og med sitt eget kulturhus av kulturmelkkartonger. Inne i
huset er det både et kult ur, og en kul
presentasjon av Rennebuborden, forteller Stavne.
Vonheim barnehage har utforsket
nærområdet og gjort seg kjent med
gården Bjerkaker. Deres presentasjon
av dette prosjektet blir også en del av
Barnas utstilling.
- Leirplassen kommer til å bli et flott
område der man både kan utfolde seg
kreativt og kose seg ved bålet, så her er
alle velkommen, avslutter Stavne.
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Heidi Reitås Sæther

Norske Talenter
Sigrid gjorde seg for alvor bemerket
for det store publikum gjennom programmet Norske Talenter, der hun til
slutt ble en av de ti finalistene.
- Du synger klokkeklart, med en
nydelig røst som er helt perfekt for
musikaler, sa dommer Mia Gundersen
til det unge sangtalentet.
Sin unge alder til tross, har 13-åringen i mange år vært en etterspurt artist
til ulike arrangement på lokale scener
rundt omkring i distriktet. Deltagelsen
i Norske Talenter gjorde ungjenta enda
mer etterspurt, og hun er stadig på
farten til små og store opptredener.
Tidligere i sommer deltok hun blant
annet under åpningen av Ørafestivalen
på Sunndalsøra, der hun naturligvis
sang sin nye singel, til stor begeistring
for publikum.
Sigrid Haanshuus opptrer på
Rennebumartnan søndag 14. august
kl. 14.30.

Rennebunytt
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Unik handelsplass!
Gjør en god handel
hos 150 utvalgte
norske håndverkere,
designere, kunstnere
og småskala matprodusenter
• Se, opplev og kjøp kvalitetshåndverk fra
hele Norge
• Smak og kjøp småskala mat
• Bli inspirert av idérike håndverksdemonstrasjoner
• Utfordre barna på ulike håndverk og
aktiviteter
• Nyt konsertene og martnans egen
mannekengoppvisning “Fesjaa´n”
Årets tema:

Komplett program og utstilleroversikt
finner du på

www.rennebumartnan.no
DUODU strikkedesign - Foto: Lasse Berre

Åpningstider: Fredag 12. august kl. 11-19 / Lørdag 13. august kl. 10-18 / Søndag 14. august kl. 10-17

Elektrisk aften

A Kinks Tale

Samfunnssalen Berkåk fredag 12. aug.

Dørene åpner kl 21.00 På scenen kl 22.00 - 18-års aldersgrense
Billetter kr 275,- kan du kjøpe på Martnaskontoret tlf 72 42 77 48
eller på www.rennebumartnan.no
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Strikk i vinden
Strikk i vinden er en utstilling som historielagene og husflidslagene i Meldal, Rennebu og Innset
står bak, i samarbeid med Rennebumartnan.

1.-4. klasse Refshus skole 1954-55 - med mange strikkajakker!
1. rekke f.v: Dagrun Gunnes, Margrethe Gunnes, Kirsten Illøkken, Ingrid Hoel, Anne Lise Iversen, Mali Meslo og Ingeborg Skjerve.
2. rekke f.v: Ingmar Gunnes, Gunnar Gunnesmo, Jostein Meslo, Inge Uvsløkk, Jan Gunnes, Ivar Gunnes, Svein Iversen,
lærer Sivert Illøkken, Eldbjørg Voll, Randi Marie Hauger, Kari Uvsløkk og Gunvor Uvsløkk.
3. rekke f.v: Ingebrigt Hoel, Asbjørn Stavne, Ingolv Meslo, Harald Gunnesmo, Harald Olav Hauger, Magnar Uv, Jostein Øverland,
Rolf Voll, Jon Stavne, Harald Karstein Illøkken, Kjell Arne Voll, Lars Hoset, Gunnar Gunnes og Frits Voll.
— Strikking og strikka jakker og
gensere etter gamle mønster eller nytt
design er trendy! Strikking er også det
håndverket som oftest er med på tur.
Med temaet KUL TUR, blir det derfor
satt fokus på strikking under årets martna, forteller Anne Kristine Stavne.
Rennebumartnan er håndverk i tradisjon og ny design. Strikking er en
velkjent håndverksteknikk med lange
tradisjoner. Som det ofte er med håndverk, kom også denne teknikken fra

Midtøsten (1900 f.kr.) før den spredte
seg til Europa og kom til Norden og
Norge. I 2016 er strikk fortsatt i vinden!
— På Rennebumartnan finner du
flere eksempel på at strikking er et håndverk en kan skape næring av. Strikking
er en genial håndverksteknikk som gir
store muligheter for utvikling av kvalitet
og design.
Strikking er også en stor fritidsaktivitet som svært mange har glede
av. Garnprodusentene gleder seg over

enhver strikkeklubb, strikkekafé, strikketur og andre tiltak som bidrar til å
videreføre strikketradisjonen.
— Til årets Rennebumartna går det
strikketog både fra Oslo og Steinkjer,
så der er det fullt mulig å være i vinden med «strikk i fart», fortelle Anne
Kristine.
Utstillingen Strikk i vinden finner
du i skolen - første klasserom til høyre i
korridoren, og den støttes av Gjensidige
Oppdal og Rennebu.
Av Mona Schjølset

Komplett oversikt over program og utstillere på Rennebumartnan finner du på

www.rennebumartnan.no
Rennebunytt
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Rennebubedrifter med felles profilering
For fjerde år på rad går bedrifter fra Rennebu sammen om
felles markedsføring under
Rennebumartnan.
Under mottoet ”lokalt næringsliv
til din tjeneste” er 18 firma samlet på
Rennebutunet, og gjennom helga vil det
bli både aktiviteter, levende håndverk,
konkurranser, og ikke minst mulighet
for å gjøre en god handel med trivelige
entreprenører fra Rennebu.
- Her blir det litt for enhver smak, og
ikke minst har vi en veldig kul premie på
konkurransen som pågår fredag og lørdag, så kom innom Rennebutunet, oppfordrer Ingrid Tørset, som har ansvaret
for å koordinere aktiviteter og opplegg
på området.
Barneridning, kjøretøy, solid tre,
smijern og bålkaffe
Hovedhensikten med Rennebutunet
er selvfølgelig at publikum skal få bli
bedre kjent med det lokalt næringsliv
kan tilby av varer og tjenester.
- I tillegg er det viktig at det er varierte aktiviteter som fenger både store
og små, da blir folk som regel værende
her lenger og de sitter igjen med et mer
positivt inntrykk etterpå, sier Tørset.
Det blir barneridning på området

Hos Rennebu Skog og Hage kan du lære å kvesse motorsaga.
hele helga, og Terrengen skal demonstrere sine kjøreegenskaper og teste om
Rennebubjelken holder det den lover. På
fredag blir det et miniseminar der Eldar
Rønning informerer om mCash, og på
søndag er det LH Bygg som forteller sin
historie. I tillegg blir det quiz med særdeles kul premie, nemlig en flytur over
området med ingen ringere enn ordfører
Ola Øie ved spakene.
- Selvfølgelig blir det også hånd-

verksdemonstrasjoner
inne
på
Rennebutunet, og ikke minst muligheten til å kjøpe kaffe fra svartkjelen.
Det er noe som hører til på martnan og
skaper god stemning, avslutter Tørset.
Oversikt over bedrifter og aktiviteter
på Rennebutun - se www.rennebumartnan.no/rennebutun
Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Gode prestasjoner på LS
17 skyttere fra Rennebu Skytterlag har tatt den lange veien til
Målselv i Troms for å delta på Landsskytterstevnet.
Flere av rennbyggene som har deltatt
på LS har gjort sine saker meget bra.
Lars Jr. Halland og Martin Skamfer
Bjerkås fikk en 15. plass i samlagsskytinga for ungdom for Gauldal
Skyttersamlag, sammen med
Siri
Anshushaug Buma (Soknedal) og
ankermann Henrik Volden (Opdal og
Midtbygden).
På banefinalen torsdag hadde
Rennebu med to - og begge kvinner:
Mona Isene og Anita Jære. Mona ble
nr 8 med 343, og Anita nr 16 med 341.
Begge sikret seg dermed gode plasseringer og hver sin nye stjerne.
Maren Flå Sundset, Iver Skamfer
Bjerkås, Lars Halland jr. og Lars Halland
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gjorde alle sine saker bra under feltfinalene. Mikkel Voll Stokkli, Mona Isene
og Anita Jære deltok også i feltfinaler på
LS´siste dag.
Beste plassering av rennbyggene fikk
junioren, Martin Skamfer Bjerkås som
skjøt 12/8 i finalen og stoppet totalt på
42/8 og 5. plass i klasse junior! Martin får
med det tildelt Ungdomsmedaljen som
henger veldig høyt og utdeles til og med
5. plass.
Tekst: Dagfinn Vold
Foto: Trond Jære

Martin Skamfer Bjerkås fikk en
5. plass i klasse junior.
Mikkel Voll Stokkli ble best fra Gauldal i
NM felt med en sterk 14. plass.

20 år siden Vebjørn Rodal Innspill til
Kulturvukku
ble olympisk mester!
Mandag 1. august ble det på Berkåk markert at det er 20 år
siden Vebjørn tok olympisk gull på 800 meter. Det skjedde i
Atlanta den 31. juli i 1996.

Da Vebjørn Rodal kom hjem etter OL-gullet i Atlanta ble han møtt på Værnes av
ordfører Tora Husan og flere busslasser med rennbygge og oppdalinger.
Vebjørn Rodal er én av Norges fremste friidrettsutøvere gjennom tidene.
Hans OL-seier på 800-meter i Atlanta
fikk tiden 1.42.58, og er fortsatt norsk
rekord. Løpet til Rodal er den 10. raskeste 800-meteren gjennom tidene.
Her er link til selve løpet: https://
www.nrk.no/video/PS*71583

- og ikke minst, NRK-reportasjen
fra da rennbygger var samlet for å
se løpet direkte om natta: https://
dl.dropboxusercontent.com/u/93402675/
Rodal%20Rennebu.mp4
Av Dagfinn Vold

Årets Kulturvukku gir nye og
spennende muligheter med
nyoppusset Samfunnsal med
amfi.
Sommeren begynner å lakke og li
også for denne gangen, men vi har forhåpentligvis en lang og fin høst å se
fram til. Sensommeren er liksom tiden
for å brette opp armene og gå i gang
med planlegging og iverksetting av
både nye og mer tradisjonsrike tiltak.
Vi vet at det vil skje mye spennende
utover høsten, men tenker nå spesielt
på årets Kulturvukku som starter opp
med RennebuSpæll lørdag den 22. oktober og fortsetter med musikal torsdag
den 27. og fredag den 28. oktober. Det
planlegges også en aktivitetsdag for den
yngre garde på torget den 29. oktober i
regi av Normisjon.
Utover dette er vi nå åpen for gode
ideer om aktiviteter for resten av uka. Er
det noen som planlegger noe som bør
settes inn i kalenderen for Kulturvukku?
Er det noen som har gode ideer til aktiviteter? Vi kan veldig gjerne tenke oss
aktiviteter spredt litt rundt omkring i
kommunen. Alle gode innspill tas i mot
med takk!
For innspill; ta kontakt med kulturkontoret pr telefon; 72 42 81 25, e-post
astri.snildal@rennebu.kommune.no,
eller stikk gjerne innom på kommunehuset.
Astri Snildal

Bli med på kofteTUR
Med temaet KUL TUR inviteres alle besøkende på martnan fredag 12. august til å ta på seg kofta si og bli med på kofteTUR!

Anita Jære sikret seg Feltmedaljen med fullt
hus og 12 treff i finalen og stoppet totalt på
41. Mona Isene skjøt også bra, men måtte
avgi ett treff og fikk 11 i finalen og 40 totalt.

Enten du har en jakke eller genser av
ny eller gammel årgang er du hjertelig
velkommen til å delta i visningen som
vil foregå på utescenen kl 16.30.
I tidligere tider var strikking en viktig
del av selvberginga, et nødvendig håndverk for å dekke behovet for klær. Ikke
bare flotte, fargerike kofter, men undertøy, strømper, sokker, votter og luer - alt
som måtte til for å holde kroppen varm.
Det var viktig å benytte hver ledig stund,

så det var ikke uvanlig å se kvinner og
menn strikke når de gikk til butikken
eller hadde andre ærender.
Også i vår tid er strikking med på tur.
Derfor oppfordrer vi alle strikkeglade til
å ta med seg «bundingen» når de skal på
kofteTUR! Alle som deltar i visningen
blir med på trekning av to gavekort á kr
1 000.
Visningen kofteTUR støttes av
Gjensidige Oppdal og Rennebu.

Rennebunytt
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- Renne
Rennebuhallen, og spesielt
samfunnssalen, har i vinter
gjennomgått en gjennomgripende oppussing.

Vestibylen er romslig og lys, med en ny og åpen plass utenfor.

Kjell Olav Kvam finpusser på malinga.

Byggekomiteen: Foran f.v.: Eli Krogstad, ass. rådmann Lill Hemmingsen Bøe,
Harry Lyder og Endre Lien.
Bak f.v.: Mari Ytterhus, ordfører Ola Øie, Kenneth Teigen og Arne Meland.
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Amfiet i Samfunnssalen er
Prøvesittere f.v.: sivilarkitekt Andrea
(LH Bygg Entreprenør AS), Arne Melan
(Per Knudsen Arkitektkontor AS) o

ebus ”nye” storstue!
Arbeidet startet i fjor sommer
og skulle etter planen bli ferdig til
Rennebumartnan. Det holdt akkurat, og
sist fredag var det ferdigbefaring.
Topp moderne samfunnssal
Det er spesielt samfunnsalen med
tilstøtende kjøkken og vestibyle som har
fått en skikkelig oppgradering. Samfunnssalen har fått moderne amfi, og
den gamle scenen er tatt bort. I stedet er
det sceneelement som bygger opp 50 cm
som kan brukes der det er aktuelt. Salen
er også bygd slik at den kan deles i to.
Nyeste teknologi
Salen har fått nytt lydanlegg, som er

r innbydende og gir nye bruksmuligheter.
Welte (Per Knudsen Arkitektkontor AS), Rolf Holm
nd (Rennebu kommune), sivilarkitekt Eivind Bjørbekk
og byggeleder Harry Lyder (Rennebu kommune).

dimensjonert etter salen for å gi optimal
lyd. Både lyd og lys i salen styres trådløst
via data.
Det er også med i planen en projektor dimensjonert for ”kino-bruk”.
Denne skal kunne hente filmer direkte
fra interenett - enten til undervisningsbruk eller for å vise filmer.
Trådløst nettverk
Vestibylen har trådløst nettverk for
de som har behov for å arbeide med
data i forbindelse med arrangement eller
bare utnytte ventetiden med arbeid.
Nytt kjøkken
Det gamle kjøkkenet var utdatert.
Etter skikkelig oppdatering fremstår

kjøkkenet som både praktisk og moderne, og er tilpasset kravene som kreves
ved større arrangement.
Utvidet vestibyle
Fasaden ved inngangen har fått en
skikkelig oppgradering, og innenfor de
store glassfasadene skjuler det seg en
åpen, romslig og lys vestibyle.
Gir nye muligheter
Slik Rennebuhallen fremstår gir
det nye og store muligheter til å tenke
nytt når det gjelder arrangement. Det
er ihvertfall ikke fasilitetene som setter
grensene.
Av Dagfinn Vold

Samfunnssalen har fått et nytt og moderne kjøkken.

Rennebunytt
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Kulturbeite på
Håggåsetra
Også i år blir det Kulturbeite
på Håggåsetra, og i perioden
13. – 28. august kan publikum
oppleve salgsutstillingen
”Stemninger” med kunstnerne Tove Weie og Knut Skaun
Sveen.

De to kunstnerne som deltar på årets
Kulturbeite har begge fått ros for sine
særegne og stemningsfulle bilder. Tove
Weie er utdannet fra kunstakademiet
i Trondheim, og hennes bilder gir ofte
assosiasjoner til landskapsformer som
lys, himmel og jord, uten å være gjengivelse av konkrete steder. Knut Skaun
Sveen er grafiker og har i likhet med
Weie sin kunstneriske utdannelse fra
kunstakademiet i Trondheim. Sveen har
et sterkt forhold til sjø- og kystkultur,
noe som ofte kommer til uttrykk i særegne og detaljerte linosnitt.
- Vi tror det blir en spennende utstilling, og håper riktig mange tar turen til
Håggåsetra og årets Kulturbeite, sier
Unni Larsen og Børge Dahle.
Av Mona Schjølset

Unni og Børge inviterer til nytt
Kulturbeite på Håggåsetra.
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E6 - viktig for
næringstransport
Ordførerne i Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus har
kommet med innspill overfor Nye Viere AS om at E6 sørover
fra Trondheim er en spesielt viktig vei for næringstransport.

Det er store pengebeløp å spare for næringstransporten med ny E6 mellom Trondheim og
Ulsberg, skriver ordførerne i de berørte kommunene til Nye Veier AS.
I brevet til Nye Veier AS går det frem
at strekningen har en spesielt høy andel
tungtransport – helt opp mot 30%.
Strekningen har som kjent en meget lav
standard som gjør at det i tillegg til svært
høye ulykkestall også er en kostbar veg
for tungtransport. Strekningen har også
et betydelig innslag av saktegående kjøretøy med traktorer og landbruksmaskiner. Dette i kombinasjon med vanskelig kurvatur og fremkommelighet gjør
at både tidsforbruk og forutsigbarhet er
dårlig.
Store økonomiske besparelser
Ordførerne har også hentet inn nøkkeltall fra samarbeidsparter, og de viser
bl.a. at hvis en reduserer kjøretiden på
strekningen Ulsberg - Melhus med 20
minutter, vil det utgjøre 72,8 timer i året.
Dette vil gi en besparelse på kr 105.000,-

for hvert vogntog. Det er beregnet at
det går 358.000 vogntog i året på strekningen, og med en kostnad på 5,94 pr
km vil det gi kr 170.121.600,- i året. En
beregnet reduksjon på 20% på grunn
av raskere vei vil gi en besparelse på
kr 34.024.320,- i året. I tillegg til sparte
kostnader vil også miljøgevinsten være
en viktig faktor.
Ber om ny vurdering
Ordførerne ber derfor Nye Veier AS
vurdere disse faktabaserte opplysningene som en del av beslutningsgrunnlaget for prioritering. En snarlig utbygging vil gi store samfunnsmessige gevinster – både for trafikksikkerhet, næringstransport, næringsliv og miljø.
Av Dagfinn Vold

Trives best på to hjul
Per Stian Sanden Aune har denne sesongen gjort seg særdeles positivt bemerket på sykkelsetet,
og har slått til med seier i en rekke ritt både her i Trøndelag og andre steder.

- Jeg er veldig fornøyd med sesongen
så langt ja, for jeg hadde vel egentlig ikke
forventet at framgangen skulle komme
så raskt, sier den trivelige 22-åringen fra
Berkåk.
Har vært heldig
For Per Stian består hverdagen stort
sett av arbeid, trening, mat og søvn,
og for å gjøre kroppen i stand til å tåle
påkjenningen med lange sykkelritt har
mengdetrening vært prioritert.
- Jeg trener ofte opptil tre timer om
dagen, seks dager i uka. Dessuten har
jeg vært heldig og holdt meg frisk gjennom hele vinteren, og dermed har kroppen respondert veldig bra på all treningen, sier Per Stian.
Han legger heller ikke skjul på at det
er lettvint å bo hjemme hos foreldrene
når han skal bruke såpass mye tid på
syklingen.
- De er kjempepositive og støtter
meg så godt de kan, og det betyr veldig
mye. Det er vel ikke til å komme fra at
syklingen etter hvert har blitt litt mer
enn en hobby, smiler Per Stian.
Positivt med sykkelklubb
Han fremhever også etableringen av

Rennebu Sykkelklubb som veldig positivt, og spesielt Arnt Hårstad har vært til
stor hjelp det siste året.
- Jeg hadde nok ikke kommet så
langt uten Arnt, han har fungert både
som mentor og treningskompis. Det er
jo nesten noe umenneskelig over mannen og hans kapasitet, han er jo ikke
akkurat noen ungdom lenger heller, sier
Per Stian, tydelig fornøyd med at akkurat det utsagnet kommer på trykk...
Når det er sagt kan det vel virke som
motivasjonen mellom de to treningskompisene går begge veier, for eldstemann har også hatt en svært god sesong.
- Vi har et velutviklet konkurranseinstinkt begge to, så vi presser hverandre
godt på trening, og det gir jo selvfølgelig
resultater, forklarer Per Stian.
Sterke prestasjoner
De som kjenner Per Stian vet at både
konkurranseinstinktet, og ikke minst
evnen til å ta seg ut, er svært godt utviklet. Sykkelritt er tøffe konkurranser, og
man skal være sterk både fysisk og psykisk for å hevde seg i toppen.
- Det handler som regel om å fortsette å sykle lenge etter at man tror man
har tatt seg helt ut, sier Per Stian.

Per Stian Sanden Aune har denne sesongen
gjort det skikkelig skarpt i sykkelløypene.

Den evnen er han helt klart i besittelse av, for så langt i år har han vunnet
Fosen Terreng, Nerskogsrittet, Øyungen
Rundt og Olsokrittet. I tillegg var han
med å vinne Mjøsa Rundt sammen med
lagkameratene i ”Trønderekspressen”.
Et mål denne sesongen var å hevde seg
i den store styrkeprøven fra Trondheim
til Oslo, men her sa kroppen stopp på
Lillehammer.
- Ja, det fungerte bra helt til
Lillehammer, men da ble jeg dessverre
nødt til å gi meg. Slik er det av og til, og
jeg kommer garantert til å prøve igjen,
smiler Per Stian.
Ennå gjenstår noen ritt utover høsten, og målet er å holde seg frisk, trene
mye og prestere så bra som overhodet
mulig.
- Jeg er fortsatt topp motivert og syns
sykling er kjempeartig, så jeg ser stadig
framover etter nye utfordringer, avslutter
den talentfulle syklisten.
Av Mona Schjølset
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Totalleverandør innen

elektroinstallasjon
• Installasjon i bolig, hytte,
landbruk og næringsbygg
• Elkontroll bolig
• Tele og datanett
• Alarm og brannvarsling

Telefon: Jens 996 42 897
John Håkon 481 15 515
E-post: post@rennebuelektro.no

Drop-in kontor

Ta kontakt
- bidra til integrering
og verdiskapning
KVALIFISERING
INTEGRERING - VERDISKAPING

• planting
• ungskogpleie • beiterydding
• pleie av kulturlandskap generelt

Rennebu Eiendom tilbyr Drop-in kontor
i våre lokaler i Postmyrveien 19.
Møblert kontor er på ca 24m2.
PC med gjestekonto, internettilgang, vannkoker og bord for mindre
møter inntil 8 personer. Enkel catering kan leveres ved
forhåndsbestilling. Pris kr 300,- + mva pr dag (8-16).
Vi har også ledige kontorlokaler på 11, 14 og 17m2.

Bestilles på tlf 480 49 872
eller post@rennebuei.no
www.rennebuei.no

Mangler du
fagbrev?
Fra september 2016 tilbyr vi fagprøveforberedende kurs
så du kan ta fagbrev innen yrket ditt.
-

Helsefagarbeider. Påmeldingsfrist 25. august
Barne- og ungdomsarbeider.

Påmeldingsfrist 15. august – kun få plasser igjen.
Undervisning på kveldstid, tilsammen 100 timer.
5-timers skriftlig eksamen som privatist i juni 2017.

HVA VI TILBYR:
• Kvalifisert arbeidskraft til utføring av manuelt arbeid
i skog til konkurransedyktige priser
• Fem arbeidere har fullført kurs i Aktivt Skogbruk:
HMS/sikkerhetskurs, planting, ungskogpleie/
rydding
• Alle har signerte arbeidsavtaler med Rennebu
Landbrukstjenester

Agronomutdanninga Vg3 Landbruk

HVORDAN MELDE INN OPPDRAG:
• Kontaktperson for innmelding av oppdrag, videreformidling og oppfølging av arbeid: Nils Petter
Gundersen, tlf 913 21 234

Dette er et kurs i landbruksfag for voksne med mulighet
for å avlegge agronomeksamen som privatist. Oppstart
i januar 2017. Påmeldingsfrist 31. august.

• Kontaktperson for spørsmål ang avlønning og
arbeidsavtaler: Kristin Kjerstad, tlf 72 42 77 22
Rennebu Landbrukstjenester

For mer informasjon og påmelding
se vår Facebook-side «Oppdal Ressurssenter» eller
www.oppdal.vgs.no/ressurser/kurs

• Kontaktperson for selve prosjektet; ideer og innspill:
koordinator Ragnhild Løvseth Øverland,
tlf 72 42 81 48/482 76 037

I samarbeid med Skjetlein videregående skole

Kontakt oss på e-post inger.beate.sundseth@stfk.no
eller telefon 72 81 18 91/72 81 12 30 (sentralbord)
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Et samarbeid mellom Flyktningtjenesten,
landbrukskontoret, Rennebu Landbrukstjenester og
grunneiere i Rennebu kommune

Rådgivende folkeavstemming
– Kommunereformen
Hvem kan stemme
Kommunestyret har bestemt at alle som fyller 16 år i
løpet av 2016 har stemmerett ved folkeavstemmingen
Manntall
Manntallet blir lagt ut til offentlig ettersyn fra 1. august.
Forhåndsstemmegivning
Servicetorget
29. august – fredag 9. september kl 8.00 – 15.00,
samt lørdag 3. september kl 10.00 – 13.00,
Rennebu Helsesenter
torsdag 8. september kl 10.00 – 12.00 og
hjemmestemming fredag 9. september.
Stemmegivning valgdagen 12. september
Nerskogen krets, Fjellheim kl 15.00 – 20.00
Voll krets, Voll skole kl 15.00 – 20.00
Berkåk krets, kommunestyresalen, Kommunehuset
kl 15.00 – 20.00
Innset krets, Innset skole kl 15 00 – 20.00
Du kan forhåndsstemme pr brev
Kommunestyret vedtok at det gis anledning til brevstemming for studenter og andre som er forhindret
fra å forhåndsstemme eller møte på valgdagen
12. september. Da kan disse delta i avstemmingen pr
brev. Dette foregår på følgende måte:
Stemmeseddelen skrives ut fra hjemmeside eller facebook når forhåndsstemmegivningen starter 29. august.
Det du trenger i tillegg til stemmeseddelen er tre helt
vanlige konvolutter. Konvolutten du legger stemme-

Følg Rennebu kommune på

seddelen i, skal du ikke skrive noe på, den andre merker
du med dine personopplysninger, og på den tredje skriver
du adressen til kommunen. Se lenger ned for detaljert
oppskrift.
Du må søke og å sende stemmen din så tidlig at den er
hos kommunen før valgdagen – altså mottatt i
kommunen senest 12. september kl 20.00.
Ved folkeavstemming er det ikke mulig å forhåndsstemme
i andre kommuner. Derfor må du selv ordne nødvendig
materiell, det vil si tre konvolutter.
Det kan brukes helt vanlige konvolutter. Siden konvoluttene har hver sin funksjon, har de ulike benevnelser:
Framgangsmåte ved brevstemmegivning
• Kryss av på stemmeseddelen for det alternativet
du ønsker å stemme for. Legg stemmeseddelen i
stemmeseddelkonvolutten og lim igjen.
• Legg stemmeseddelkonvolutten i omslagskonvolutten
og lim igjen. Skriv utenpå omslagskonvolutten:
1. Brevstemme – Folkeavstemming om kommunereformen
i Rennebu kommune
2. Ditt fulle navn og fødselsnummer (11 siffer)
3. Skriv under med sted, dato og navn
4. Dersom det er mulig, bør du få et vitne til å bekrefte
riktigheten av opplysningene på omslagskonvolutten.
Vitnets navn og fødselsdato påføres omslagskonvolutten. Det er ikke krav om at vitnet er norsk statsborger. Vitnet bør også signere.
5. Omslagskonvolutten legges i en ekspedisjonskonvolutt som adresseres til:
Rennebu kommune, Myrveien 1, 7391 Rennebu.
Stemmegivningen er klar til å sendes med posten.
For å bli godkjent må stemmegivningen være kommet
fram til kommunen senest mandag 12. september 2016
kl 20 00.
- Rådmannen

Ledig leilighet
i omsorgsboligen på Berkåk
Leiligheten er på ca. 47m² + bod.
Husleie er på kr 4.516,- pr. måned + strøm etter forbruk.
Det kan søkes om bostøtte.
Nærmere opplysninger og søknadsskjema fås ved
henvendelse til
Helse og omsorgskontor tlf 72 40 25 03/05
Søknad sendes: Rennebu helsesenter,
Gamle kongevei 39A, 7391 Rennebu.
Søknadsfrist: 29.08.2016

Rennebunytt 13

KUNNGJØRINGER
Trollheimen grunneierlag
Jakttider og priser for sesongen 2016 – 2017.

Skolestart

Rennebuskolen ønsker nye og gamle elever velkommen til oppstart av nytt skoleår tirsdag 16. august 2016.
Kontakt rektor ved den enkelte skole om det skulle være
noen spørsmål.

Velkommen til et nytt skoleår!
Rektorene i Rennebuskolen

Forbudt å legge ut fôr og
slikkesteiner til hjortedyr

Hasteforskrift for å forhindre CWD-smitten
Landbruks- og matdepartementet har vedtatt en forskrift
for å forhindre spredning av CWD-smitten.
Forskriften gjelder fra og med 11. juli 2016 og gjelder til
01. januar 2017. I korthet gjelder følgende for Rennebu:
- Forbudt å legge ut fôr og slikkesteiner til hjortedyr.
Forbudet mot slikkesteiner gjelder kun for steiner
som legges ut etter 11. juli 2016.
- Det er forbudt å bruke luktestoff fra hjortedyr fra land
med CWD.
Mattilsynet skal varsles om:
• levende, avlivede eller døde hjortedyr som viser,
eller har vist, nevrologiske eller atferdsmessige
forstyrrelse eller en gradvis forringelse av den
generelle helsetilstanden.
• hjortedyr eldre enn 12 måneder som har dødd eller
blitt avlivet. Varslingsplikten gjelder ikke for dyr som
blir slaktet for human konsum.
Utmarksrådet henstiller at alle respekterer reglene slik
at vi kan hindre spredning av den alvorlige CWDsmitten som er påvist i Sør-Trøndelag.
Siden Rennebu er med i hjorteviltovervåkningsprosjektet, må storviltjegere i Rennebu påregne pålegg
om innsamling av prøver for kartlegging av CWDspredningen i Midt-Norge, da inkubasjonstiden er 2 år
og smitten kan ha mye større omfang enn først antatt.
Det kan her være snakk om innsamling av hele elghoder for å ta prøver av hjernen.
Hele forskriften og mer informasjon finner du på
Regjeringen.no

Takk for alle hilsninger og pengegaver i forbindelse med
Ester Huus sin begravelse. Det kom inn kr 53.800 til kreftforskning som er videresendt Kreftforeningen.
Dagfinn
Sunniva, Ola og Synne
Sindre og Ingrid
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Rypejakt : Ingen salg av jaktkort. Området er utleid til jakt
og trening i sesongen 2016 - 2017.
Småviltjakt uten hund: 10.09.16 - 28.02.17.
Gjelder hare og annen småvilt unntatt rype og skogsfugl.
Sesongkort
kr 700,2-døgnskort
kr 200,Skogsfugljakt uten hund: 01.11.16 - 23.12.16.
Sesongkort
kr 800,2-døgnskort
kr 350,Harejakt med hund:
Sesongkort

01.11.16 - 28.02.17.
kr 800,-

Rådyr:
Voksen rådyrbukk
Generell rådyrjakt
Ett kort per dyr

10.08.16 - 23.12.16.
25.09.16 - 23.12.16.
kr 700,-

Det kan felles maks 10 rådyr. Det selges 20 kort.
Rapporteringsplikt straks etter felling av dyr.
Salg av kort for Rådyr, - kun hos forretningsfører
Knut Hårstad, tlf 911 56 124.
Det må dokumenteres at jegere kan skaffe ettersøkshund.
Kjøp av jaktkort:
Jaktkort er å få kjøpt ved Rennebu Nedre Handel AS på Voll,
Nerskogen Landhandel AS og Bygdasenteret AS på Berkåk.
Kontaktperson:
Spørsmål angående jakta rettes til
Rolf Arne Bruholt, tlf 909 22 848.
Trollheimen Grunneierlag
Styret.

Rennebu
pensjonistforening
Tur til Storlidalen, Oppdal
onsdag 24. august 2016

Middag med tilbehør på Bortistuggu gjestegård, Storlidalen
Buss fra Grindal kl 11.00
Påmelding til Mikkel Kosberg tlf 915 10 509
Svend Øverland tlf 959 22 075

Takk for gaver og hilsinger på min 70-års dag.

Arnfinn

Dette skjer i Rennebu!
12.08 Rennebumartnan
12.08 Elektrisk aften
Samfunnssalen
A Kinks Tale
13.08 Rennebumartnan
14.08 Rennebumartnan
12.08 Kaffe, bakst, seterprod
Svartdalssetra
13.08 Kaffe, bakst, seterprod
Svartdalssetra
14.08 Martnasgudstjeneste
Berkåk kirke
17.08 Kaffe, bakst, seterprod
Svartdalssetra
19.08 Kaffe, bakst, seterprod
Svartdalssetra
20.08 Kaffe, bakst, seterprod
Svartdalssetra
24.08 Kaffe, bakst, seterprod
Svartdalssetra
26.08 Kaffe, bakst, seterprod
Svartdalssetra
26-28 Gullgravercamp
Gisnadalen
27.08 Nerskogskonserten
Skarbakkan
Jarle Bernhoft
27.08 Kaffe, bakst, seterprod
Svartdalssetra
28.08 Familiegudstjeneste Nerskogen kapell
28.08 Høymesse
Rennebu kirke
31.08 Kaffe, bakst, seterprod
Svartdalssetra

11-19
21.00
10-18
10-17
11-16
11-16
10.00
11-16
11-16
11-16
11-16
11-16
19.00
11-16
11.00
20.00
11-16

Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen
Ulsberg, 7397 Rennebu
mob 948 56 836
malingogmurpussjvm@hotmail.com

DIN ELEKTRIKER
I FJELLREGIONEN

Gjeterhundtrening hver mandag kl 18.00
oppi Kjøinndolpa hos Sissel K. Ulvin
Kaffesalg i Jutulstuggu hver lørdag kl 11-15
Se www.reisentilfjellet.no for aktiviteter
for sommeren 2016

Følg fotballen i Rennebu

Kamper og treningstider finner du på
http://rennebu.com/idrettsglede/rennebu_il/fotball/

Gratis innrykk i kalenderen

send epost til mari@mediaprofil.no
eller ring tlf 72 42 76 66
Kalenderen blir også lagt ut på
www.rennebu.com

ENKELT FOR DEG
BRA FOR BILEN
BERKÅK BIL

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

BERKÅK BILSKADE
Karosseriverksted
Lakkverksted
Taksering av skade
Frontruteskifte/reperasjon

Vi hjelper deg med alt innen
elektrotekniske installasjoner!

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

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

BERKÅK BILSKADE
Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
Tlf 977 78 963
berkaakbilskade@outlook.com

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

Rennebunytt
c/o Mediaprofil as
Myrveien 4, 7391 Rennebu

Rennebu Nytt -

neste nummer 25. august - frist for stoff 16. august -

Trenger du elektriker?
Ta kontakt med oss!
Bjørn
909 10 913

Oddvar
905 78 439

Rennebu Nytt

A-R Helgemo AS har
butikk sentralt på Berkåk
og utfører blant annet:
Varmepumpemontering • Sanitæranlegg
Avløpsanlegg • Flis- og vedfyringsanlegg

www.riseelektro.no – post@riseelektro.no

Våre erfarne rørleggere hjelper deg med alt av
rørleggertjenester, service og vedlikehold.

Brønnboring – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Jan Erik – Edvin
950 34 056

Å benytte Bademiljø gjør det tryggere for deg.

A-R Helgemo AS
INDUSTRIVEIEN 4, 7391 RENNEBU. TELEFON: 72 42 64 64

rorleggern@oppdal.com

Følg med på hva som skjer i Rennebu på

rennebu.com

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