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Påske i 
Rennebu

Påske er for mange hytteliv og 
isfiske. Einar Skjerve trives godt 

med begge deler.
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Vinteren er på hell, men den fineste delen gjenstår. Lysere og 
lengre dager, fuglekvitter, lukten av vår og samtidig perfekt for 
sesongens siste skiturer i fjellet. Påska står for tur og Rennebus 
innbyggertall skyter i været ei ukes tid. Mange bruker påska 
sammen med familien, hjemme eller på hytta. Uansett hva du 
vil gjøre i påska er mulighetene mange her i Rennebu. Trenger 
du noen gode tips til hva du kan finne på bør du ta kontakt med 
Merethe på Bygdasentret, hun har oversikt over det meste som 
skjer i regionen.

For et år siden åpnet den nye butikken på Nerskogen. Takket være 
et voksende hyttemarked har butikken et ekstra stort kundegrunn-
lag og det ser ut til å stadig øke. Hyttene som legges ut for salg 
på Nerskogen er de hyttene som ligger ute i kortest tid før de blir 
solgt, ifølge meglere i Rennebu og Oppdal. På Nerskogen finner 
du for eksempel milevis med skiløyper, Nerskogen skisenter og 
Trollheimen Husky som innbyr til aktiviteter om du er på hyttetur 
eller en dagstur. 

Veksten i hyttemarkedet er også formidabel i andre deler av 
kommunen, enten du vil til skogs, på fjellet eller ha mulighet til 
å ta toget til hytta. På rennebu.com finnes det en oversikt over 
lokale hytteprodusenter og hyttetomter i hele Rennebu. 
Kanskje blir et besøk her starten på realisering av din hyttedrøm? 

For meg er påske skiturer, solbrilleskille, appelsin og kvikklunsj. 
Det er også fast takst å ta en tur innom Jøldalshytta. Hytta byr 
blant annet på trivelig vertskap og veldig gode vafler! Trondhjems 
turistforening hadde i fjor over 26.000 overnattinger på sine hytter 

i Sylan og Trollheimen, og av disse var det aller flest besøk på 
Jøldalshytta som endte opp med hele 4485 overnattinger i 2016! 

For mange blir det rolige dager og etterlengtet fri, men noen må 
fortsatt stå på uansett hvor røde dagene i påskeuka er. Bonden må 
i fjøset, Røde kors passer på oss i fjellheimen, bensinstasjonene er 
åpne og flere med dem er i full sving gjennom hele påska. Jeg vil 
gi litt ekstra oppmerksomhet til de som holder hjulene i gang 24/7 
året rundt. Innen helse og omsorgssektorene er det full fart som 
vanlig også kommende uke. Natt og dag er de flinke med-
arbeiderne våre på jobb og tar vare på de eldre og syke. Det kan 
til tider være krevende, men de står på og møter både pårørende 
og brukere med et smil. Arbeidsdagene og nettene går som 
normalt for våre ansatte selv om det er påske, men de er kreative 
og gjør gjerne det lille ekstra i forbindelse med høytiden. Koselige 
aktiviteter for beboerne og påskepynt rundt omkring, også våre 
flinke folk på kjøkkenet bidrar til å sette påskestemning for 
beboere med påskeinspirert høytidsmeny. Tusen takk for at 
dere alltid står på og gjør det så trygt og trivelig!

Med det vil jeg ønske alle sammen, jobbende og ferierende, 
ei riktig god påske. Ta vare på hverandre. 

Med vennlig hilsen
Marit Bjerkås
varaordfører

Det våres!
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Løype-
legger 
Frode
Det er til sammen ca 30 mil med oppkjørte skiløyper 
til påske her i Rennebu, og Frode Havdal i Gisnadalen 
kjører opp 5 mil med løyper.

Frode Havdal tok over løy-
pekjøringa i Gisnadalen for to år 
siden, og til årets sesong har han 
investert i både ny snøskuter og 
løypelegger. 

— Utstyret jeg hadde var både 
for lett og litt nedslitt, og skal jeg 
holde på med dette må jeg ha 
utstyr som holder, forteller Frode. 
Han lånte en demobrukt løype-
legger fra Storlismia først, og den 
fungerte så godt at det ble handel. 
Den både river opp hard snø og 
kan legge både flatt spor og ski-
spor. 

Frode trives godt med løypeleg-
ginga, og synes det er artig at folk 
bruker fjellet. 

Stort område
Løypenettet Frode har ansvaret 

for et på nærmere 50 km. Ikke alt 
kjøres opp hele tiden. Løypa fra 
Gisnåsen til Hæverfallet er løypa 
som prioriteres først, da det er 
her det er flest brukere. Ellers er 

det løyper opp til Hævertjønna 
(avhengig av vær), Gisnatjønna, 
Olsmedalen og Svartbekkdalen. 
Det tar 5-6 timer å kjøre opp alle 
løypene, og det hender Frode får 
hjelp både av sønnen Sander og 
Ivar Langklopp.

— Over til Svartbekkdalen har 
vi fulgt traséen til den gamle Ner-
skogsveien som gikk her fra Gisna-
dalen, forteller Frode.

Det er ca 350 hytter som lig-
ger i området, og med dagsturister 
som kommer er det mange brukere 
av løypenettet Frode kjører.

Mye snø
I vinter har værforholdene vært 

veldig varierende, og det har hatt 
en tendens til å komme snø mot 
helgene. Dermed har det blitt kjø-
ring både fredag og lørdag for å 
holde løypene i god stand til hel-
getrafikken. 

— Kjøringa går stort sett ganske 
bra, men det hender vi kjører oss 

fast, eller at det må reparasjoner til. 
Noen ganger har vi  fått hjelp fra 
hytteeiere som har kommet, og det 
er kjærkomment. 

Selv om det har kommet vel-
dig mye snø i vinter, har bekkene 
vært åpne. Det skaper ekstra utfor-
dringer, og Frode har lagt bruer av 
fjøselement over noen bekker for å 
komme frem. Fjøselementa er lette 
og legge, og lette og ta opp igjen 
etter sesongen. I fjor derimot var 
alle bekker tilfrosset.

Vedlikehold
Når vintersesongen er over må 

traséene vedlikeholdes med ryd-
ding og merking. Mange av tra-
séene er brukt i flere år, og er godt 
merket. Traséen fra Gisnåsen til 
Hæverfallet har vært brukt lengst.

— Det er Helene og Siv som 
egentlig satte i gang løypekjøringa, 
og de er fortsatt til god hjelp, for-
teller Frode.

Facebook-side
Det er opprettet en egen face-

bookside for Gisnadalen, og der 
kan en holde seg orientert om 
både løypelegging og andre ting 
som er aktuelt for området.

Tilleggsnæring
Ved siden av løypekjøring til-

byr Frode også leiekjøring for de 
som har behov for transport frem 
til hytta. Påska er derfor en travel 
tid, og den gir også grunnlag for at 
han kan økonomisk kan forsvare 
nytt skuterutstyr – som kommer 
både leiekjøring og løypelegging til 
gode. Med nytt utstyr blir han nok 
løypelegger i mange år fremover.

Frode er sauebonde i Gisnada-
len, og det trives han godt med. 
Når påska er over går han over i en 
ny travel periode med lamming.

Av Dagfinn Vold

Frode Havdal har investert i ny skuter og ny løypelegger til årets sesong.

Løypelegging av være rene idyllen på gode dager, men et utfordrende arbeid når 
været ikke spiller på lag.
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Bedre DAB-dekning 
på Nerskogen til påske
Fredag før påske blir det satt i drift en ny DAB-sender som dekker Nerskogen.

NRK har to riksdekkende DAB-
sendernett. Det ene er til for NRK 
og det andre for kommersielle 
radiokanaler. NRKs DAB-nett dek-
ker minst 99,7 prosent av befolk-
ningen og består av flere DAB-sen-
dere enn det kommersielle nettet, 
som dekker 92,8 prosent av befolk-
ningen.

Det er et ønske fra NRK å kun-
ne tilby radio til folk som er på hyt-
ta, selv om myndighetene ikke har 
satt noen krav til hyttedekning eller 
dekning i friluftsområder. NRK vil 
gjennomgå den endelige hyttedek-
ningen etter at digitalovergangen er 
gjennomført, og da vurdere om det 
er områder som bør få bedre dek-
ning.

— Fredag 7. april  blir en ny 
DAB-sender satt i drift på Raud-
hovden ved Skarvatnet i Oppdal. 
Denne senderen skal gi bedre mot-
tak ved Skarvatnet, Granasjøen og 
på Nerskogen. Det er Norkring 
som er eier av sendernettet, og som 
setter opp senderen, forteller Marit 
Holmquist Fenne ved NRKs kom-
munikasjonsavdeling.

Av Dagfinn Vold

Radioråd for hytta
•	 Batteritid: Har du hytte uten strøm, er det viktig 

å velge en radio som har lang batteritid. Her er 
det stor forskjell på radioer, og DAB-radioer bru-
ker mer strøm enn gamle analoge radioer. Les 
mer på radio.no

•	 Utendørs antenne: En hytte som ligger i et 
område der signalene er svake, kan få godt 
radiomottak ved bruk av ekstern antenne. Test 
først mottaket utendørs med en bordradio. Der-
som radioen spiller ute, men ikke inne, kan en 
løsning være ekstern antenne som kobles til 
radioen. 

•	 Lytt via TV-en: Alle med hytter med TV-mottak 
har radio via TV-en. Alle NRKs kanaler er til-
gjengelige i TV-menyen.

Utvendig antenne
1. DAB-radioen må ha en antenneinngang for 

ekstern antenne.
2. Sjekk at den har kontakter som passer til inn-

gangen på antennen og på radioen. Som oftest 
leveres disse med F-kontakt han i begge ender, 
men ikke alltid. Det finnes overganger mellom 
for eksempel koaksial til F-kontakt mv.

3. Velg en antenne til formålet og signalstyrken på 
plassen den skal brukes.

Kilde: Radio.no

Kartet viser basisdekninga til Riks-senderen (de kommersielle 
kanalene som P4 etc.) der de hvite feltene har dårlig dekning. I 
følge kartet for god dekning er det ennå større flater med dårlig 
dekning. Senderen plassert på Raudhovden sør for Skarvatnet 
skal gi bedre forhold for de fleste. Illustrasjon Radio.no

Senderen plassert på Raudhovden sør for Skarvatnet 
skal gi bedre forhold for de fleste på Nerskogen. Illustrasjon: Radio.no

Granasjøen

Skarvatnet

Leverdalen
Sørøyåsen

Granasjøen

Skarvatnet

LeverdalenSørøyåsen

Raudhovden

Hvorfor er
kanalsøk 
viktig?
NRKs sendernett for 
DAB er inndelt i region-
er, også kalt frekvens-
blokker. Oppdeling av 
sendernettet i ulike 
frekvensblokker gjør at 
NRK kan ha distrikts-
sendinger.

Hvis du ikke oppdaterer 
kanallisten, kan du gå glipp av 
nye kanaler eller endringer i 
sendenettene.

Det betyr også at om du tar 
med deg kjøkkenradioen din til 
hytta, bør du gjøre et kanalsøk 
siden du da kanskje befinner 
deg i en region hvor NRKs 
kanaler sendes på en annen fre-
kvens.

Slik søker du inn kanalene 
på nytt

Funksjonen kanalsøk, som 
oppdaterer kanallista, kan enten 
ha en egen knapp eller ligge i 
hovedmenyen på radioen. Velg 
«scan», «full scan» eller «rescan». 
Litt forskjellig fra radiomerke til 
radiomerke.

På noen mottagere kan det 
også være nødvendig å null-
stille radioen. Velg «gjenopprett 
fabrikkinnstillingene», «factory 
reset» eller lignende i menyen 
på din DAB-radio.

I bruksanvisningen finnes 
det mer informasjon om hvor-
dan man går til verks. Kontakt 
innkjøpsstedet/forhandler der-
som du trenger ytterligere hjelp.

Du kan også kontakte NRK 
Publikumsservice på 
e-post info@nrk.noeller 
telefon 23 04 70 00.

Hvor mange radiokanaler 
skal du finne?

På en DAB+ digitalradio 
skal du pr i dag finne 24 riks-
dekkende radiokanaler. I tillegg 
er det mange lokalradioer som 
også sender på DAB.

Kilde: NRK.no
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Jøldalshytta er påskeklar

Karl Olav Mærk gleder seg til 
å ta fatt på påska.  - Jeg ønsker å 
gi folk gode opplevelser på Jøldals-
hytta. Når de kommer fram etter 
en flott tur i vakker fjellnatur skal 
oppholdet på hytta være en forlen-
gelse av turopplevelsen. Her skal 
gjestene føle seg velkommen, få 
god mat og bli godt tatt vare på.

- Jeg regner med at det blir 
lange arbeidsdager, vintersesongen 
i fjellet er kort og hektisk. Hytta 
blir betjent 31. mars, uka før påske, 
og holder drift til 17. april. Men 
dette kompenseres av friheten det 
gir å jobbe selvstendig i slike vakre 
omgivelser.  Her inne i fjellheimen 
slipper vi unna mange digitaliserte 
«plikter» som preger hverdagen for 
de fleste idag. Dessuten vet jeg av 
egen erfaring at de som går i fjel-
let er veldig trivelige. Naturen har 
en positiv påvirkning som får fram 
det beste i folk, sier lederen på den 
tradisjonsrike Jøldalshytta.

Dagstur til Jøldalshytta
- En av de fineste turene inn 

til oss er fra Heldalen. Derfra har 
Meldal Røde Kors merket vinter-

FAKTABOKS:

JØLDALSHYTTA, 740 moh. 
Betjent: 84 senger
Selvbetjent: 24 senger utenom betjent sesong
Tlf. i sesongen: 916 50 660
E-post: joldalshytta@tt.no

Adkomst: Kjør Nerskogveien fra Grindal og ta av ved skilting 
til Jøldalshytta. Følg bomveien til p-plass på Kleva. Det brøytes 
opp til Kleva ifm påska. Ellers er det brøytet til Vaulan. Det er 9 
km til hytta fra Vaulan og 4 km til Kleva. Du kan også kjøre opp 
til Heldal hvor det er 7 km med merket vinterløype. 

rute inn til hytta. Den er på ca 7 
km. Du kan også ta turen fra Kleva 
når veien til påske er brøytet opp. 
Vi har dagservering på Jøldalshytta 
fra kl 12 til 16. Middag kan du få 
kjøpt kl 18 sier Mærk.

Jøldalshytta er en del av ”Tre-
kanten”, fjellturen som går innom 
de tre betjente hyttene i Trollhei-
men. Turklassikeren er rangert 
som en av landets mest populære 
turer. Jøldalshytta er også et flott 
utgangspunkt for andre turer fra 
hytte til hytte rundt i Trollheimen. 
I tillegg kan Jøldalshytta friste med 
spennende turmål til topper som 
Svarthetta og Trollhetta.

Jøldalshytta mest besøkt i 2016 
I 2016 noterte Trondhjems 

Turistforening over 26 000 over-
nattinger på sine hytter i Trollhei-
men og Sylane. 

Statistikken til TT viser at Jøl-
dalshytta var den mest besøkte 
med 4485. Antall besøk på de to 
andre betjente hyttene i Trollhei-
men var 3706 på Gjevilvasshytta 
og 3601 på Trollheimshytta. 

Karl Olav Mærk fra Rennebu er klar til å tar imot gjestene 
som kommer til Jøldalshytta i påska. Mange vil nok for-
binde Karl Olav Mærk med Orklaguiden, en nettportal for 
laksefiske i Orkla, samt fra bedriften Hognamat AS, men 
de siste årene har han tatt imot fjellfolket i Jøldalen.

Karl Olav Mærk gleder seg til påske.
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Totalleverandør innen elektroinstallasjon

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

Vi utfører:
•	 Installasjon	i	bolig,	hytte,	landbruk	og	næringsbygg
•	 Elkontroll	bolig
•	 Tele	og	datanett
•	 Alarm	og	brannvarsling

Hytter
Restaurering

Tilbygg
Ta gjerne kontakt!

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

Søndag 25. juni 2017 kl 12.00
Sykkelritt i Rennebu med start og mål

ved Granasjøen på Nerskogen.

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

For mer informasjon: nerskogsrittet.no

Nerskogen grendalag og
Rennebu IL i samarbeid med

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

Utleie av gravemaskiner
som fraktes på bilhenger.

Maskinene er på 2000kg og 3000kg

Fredag 7. april 09.00-21.00
Lørdag 8. april  09.00-18.00
Søndag 9. april 12.00-17.00
Man 10.-fre 15. april  09.00-19.00
Påskeaften  09.00-17.00
1. og 2. påskedag  10.00-17.00

Nerskogen

landhandel

lokal mat og lokale produkter
nystekte brød, aviser, gass

Telefon 916 26 523/994 94 384
joker.nerskogen@joker.no

www.nerskogenlandhandel.no

Markastuggu har fått softis!
I vår kafé får du også kjøpt middag, kaker og smørbrød 

hver dag. Vi har også take-away. 

Markastuggu har samme åpningstid som butikken

Åpningstider i påska
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Nerskogen Skisenter:

Klar til å ta i mot 
påsketuristene

For 17. året på rad er alt klappet og klart til å ta imot 
påsketurister på Nerskogen Skisenter, og det populære 
anlegget kan lokke med fine nedfarter for både store og små. 

- Både skiheisen og kafeteriaen har åpent hver dag i pås-
ka, så vi håper på fint vær, mye folk og god stemning, sier 
Torleif Kristiansen, arbeidende styreformann i Nerskogen 
Skisenter AS.

Gave til skoleungene
Også i år har Nerskogen Skisenter tatt på seg spander-

buksene og gitt bort to dagskort til alle skoleungene i Ren-
nebu, noe som har blitt godt mottatt hos den yngre garde. 
Disse kortene kunne benyttes før 1. april, og Kristiansen 
kan fortelle om godt besøk. 

- Vi har hatt mye besøk av skoleungdom, så det virker 
som de setter pris på gaven ja, sier Kristiansen. 

Snøforholdene har også vært gode så langt i vinter, og 
i skrivende stund er det ingen grunn til å bekymre seg for 
påskesnøen heller. 

- I vinterferien kom det en god del nysnø, så da gikk det 
også an å kjøre utenom de oppkjørte nedfartene for dem 
som ønsket det, forteller Kristiansen. 

Dette er selvfølgelig noe som krever litt mer rutine, og 
ikke noe som anbefales for ferske alpinister. 

- Vi ser jo at de fleste som skader seg gjør det når de kjø-
rer gjennom skogen og utenom løypene, men heldigvis går 
det som regel bra, sier Kristiansen.

Gode tilbud i kafeteriaen
På skisenteret er det også en romslig kafeteria. Her får 

man kjøpt både varmmat, kaffe og snacks, og ikke minst er 
det rikelig med sitteplasser. Sjefen sjøl benytter anledningen 
til å rose dem som jobber på kjøkkenet, og forteller at de 
er flinke til å komme på småretter som faller i smak hos 
gjestene. 

- Jeg har forstått at det er en slags nachos-rett som har 
blitt veldig populær, så det vil jeg absolutt anbefale folk å 
prøve, smiler Kristiansen. 

Men først og fremst er han naturligvis opptatt av at vær- 
og føreforhold skal holde seg bra gjennom hele påskehøyti-
den, slik at det blir optimale forhold både i bakken og ski-
løypene som ligger i tilknytning til anlegget.

- Det er jo over to mil med skiløyper som også kjøres 
opp når vi har åpent, så her er det muligheter for alle. Nå 
gleder vi oss til påske, og håper på mange besøkende, avslut-
ter Torleif Kristiansen ved Nerskogen Skisenter. 

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Stein blir ansatt 
etter 40 år
I disse dager får Esso-stasjonen på Berkåk nye eiere, og Stein 
Knutsen blir ansatt som daglig leder. Men, stasjonen blir som før.

Stein hadde 1. april drevet Esso-
stasjonen på Berkåk i 40 år, og med god 
hjelp av Olaug er stasjonen nesten blitt 
en institusjon. Før Stein tok over stasjo-
nen på Berkåk arbeidet han ved Esso på 
torget i Trondheim.

Det har skjedd mye på disse 40 årene; 
fra stasjonen ble drevet fra et lite rom til 
den i dag er en blanding av bensin, verk-
sted, kiosk og kafé.

Nå er en epoke over, og Stein og 
Olaug slipper å drive stasjonen for egen 
regning. Esso Norge tar over ansvaret for 
drivstoff, og Norgesgruppen tar ansvaret 
for varebeholdningen. Stein blir ansatt 
som daglig leder, og blir etter 40 år 
lønnsmottaker. 

Tiger AS og Esso Norge
I 2015 kjøpte Norgesgruppen aksjene 

i Tiger AS fra Esso Norge. De inngikk en 
allianseavtale med Esso Norge der Tiger 
drifter butikkene i Esso-stasjonene, og 
Esso Norge drifter drivstoffpumpene og 
det som hører med av oljer.

Med denne handelen tok Norges-
gruppen over ansvaret for 107 stasjoner 
og 1.500 ansatte. Noen stasjoner inngår 
i allianseavtalen på den måten at de som 
arbeider ved stasjonen blir ansatt i Nor-
gesgruppen og Esso Norge - som stasjo-
nen på Berkåk. 

Alt blir som før
Esso-stasjonen på Berkåk har all-

tid vært drevet med verkstedhall og det 
som hører med. Stein vil drive denne 
virksomheten videre for egen regning på 
samme måte som før. Her kan du kjøpe 

dekk, skifte dekk, skifte olje og få vanlig 
service utført som før. I tillegg vil Stein 
drive NAF-tjenesten som før.

Drifta blir med andre ord som før, 
med samme betjening og kundene vil 
ikke merke noen forskjell.

Varetelling
Da Rennebunytt besøkte stasjonen 

i forrige uke, var det full aktivitet med 
å telle opp varene før eierskiftet. Som 
alltid var det en meget uformell og god 
tone, og de som kom fra både Norges-
gruppen og Esso Norge fikk føle det 
gode miljøet som er ved stasjonen. 

Imponert
— Esso Berkåk forblir Esso Berkåk 

som alltid. Det er viktig å behold det 
som Stein og Olaug har bygd opp her. Vi 
skal ikke tukle med det som funker. Den-
ne stasjonen er godt innarbeidet både 
for gjennomfartstrafikk og lokalbefolk-
ning, sier Stian Fjeldberg i Norgesgrup-
pen. Han forteller at de kanskje på sikt 
vil gjøre noen små endringer for å gjøre 
stasjonen ennå mer servicevennlig. 

— 40 år som driver er imponerende, 
og jeg skjønner at dette er en dag med 
mye følelser, sa Fjeldberg da han ønsket 
Stein og Olaug velkommen til Tiger AS. 

Erik Sandstad, avtroppende distrikts-
sjef i Esso Norge, var også imponert over 
Steins lange karriere i bransjen og over 
den måten Stein og Olaug har drevet sta-
sjonen på. 

Av Dagfinn Vold

Stein Knutsen får blomster av Stian Fjeldberg i Norgesgruppen og Erik Sandstad i Esso Norge 
for å ha drevet Esso-stasjonen i 40 år sammen med kona Olaug.
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LANGRENNSKI OG STØVLER SENIOR

ALPINSKI OG STØVLER SENIOR

SKAL UT NÅ!MENGDER AV LANGRENNSKI, ALPINSKI, STØVLER, JAKKER OG BUKSER

OPPDAL TLF. 72 42 16 37  WWW.INTERSPORT.NOÅPENT MAN-FRE 10-19. LØR 10-18

VINTERJAKKER

VINTERBUKSER

ILL. BILDER

ILL. BILDER

ILL. BILDER

ILL. BILDER

ÅPNINGSTIDER I 
PÅSKEN:

PÅSKEAFTEN....................09-18

”PALMELØRDAG”............. 09-18
PALMESØNDAG................ 12-17
MAN-ONS........................ 09-19

LANGFREDAG................... 10-18
SKJÆRTORSDAG.............. 10-18

1. OG 2. PÅSKEDAG........... STENGT
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Kvalitetsprodukt fra Rennebu

- Vi har greid å involvere svært 
mange aktuelle leverandører fra 
Rennebu, pluss noen fra nabokom-
munene, så det skal bli kjempeartig 
å vise fram det ferdige produktet til 
publikum, sier Ingrid Tørset, daglig 
leder hos Joramo & Tørset Bygg. 

Samarbeid
Ifølge Tørset var det svært posi-

tiv respons fra de andre da ideen 
om ei slik visningshytte ble lansert, 
og hun er ikke i tvil om at dette vil 
bli super reklame for kvalitetspro-
dusenter fra Rennebu. 

Det er som sagt Joramo & Tør-
set Bygg som står for selve jobben 
med å montere opp hyttebygget. 
Utvendig er det brentkledning fra 
Rennebu Sag- og Trekultur, mens 
Rennebu Dører leverer ytterdør 
og dør til utvendig bod. Ivar Fjell-
stad har levert en spesialdesignet 
dørhammer og Rennebu Snekkeri 
leverer kjøkken. I front på hemsen 
skal en Rennebubjelke på plass, 
mens Rørlegger´n EE og KRK står 
for henholdsvis VVS og elektrisk 
installasjon. I tillegg til disse Ren-
nebuprodusentene er det Støren 
Treindustri som leverer byggesett 
på oppdrag fra Norske Hus. Lil-
lerønning Snekkerifabrikk fra 
Singsås som leverer vindu, mens 
Byggmakker Berkåk og Byggmak-
ker Oppdal leverer materialer til 
gulv. Den dagen Rennebunytt 
er på besøk er Frode Kjerstad fra 
Støren Treindustri også innom for 
å sjekke hvordan det går. Om det 

er vanlig prosedyre ved slike befa-
ringer skal være usagt, men denne 
dagen stiller i alle fall Frode med 
nystekte vafler, noe sultne arbeids-
karer vet å sette pris på. 

-  Bonusen med så mange 
lokale leverandører og samarbeids-
partnere er jo at det blir både topp 
stemning og topp produkter, sier 
Ingrid Tørset. 

En annen ting som er med å 
gjøre hytta spesiell, er en nyhet fra 
peis- og pipeprodusenten Schiedel. 
De leverer en peisinnsats som er 
konstruert på en slik måte at man 
får to brennflater. 

- Dermed kan man se at det er 
fyr i peisen fra flere kanter, og det 
er jo spesielt trivelig på hytta, sier 
Ingrid. 

Ny lærling fra høsten
Arbeidet med visningshytta har 

ifølge Ingrid gått veldig greit, og 
etter planen skal den stå ferdig like 
etter påske. I tillegg til egne ansatte 
har byggfagelever fra Gauldal vide-
regående skole hatt praksis her, og 
vært til svært god hjelp. 

- Ja, vi har vært kjempeheldige 
med praksiselevene som har vært 
her. Andreas Myrmo og Thea 
Emilie Pedersen Havdal har vært 
utplassert hos oss, og det var en 
fornøyelse å ha dem her, forteller 
Ingrid. 

Til høsten begynner Thea som 
lærling i bedriften, mens Andreas 
skal fortsette med  VG2 anleggstek-
nikk.

I Tørset hyttegrend 
på Ulsberg jobbes det 
for tiden iherdig med 
å ferdigstille ei visnings-
hytte som i aller høyeste 
grad kan sies å være 
et kvalitetsprodukt 
fra Rennebu. 

- Vi er veldig glade for å få inn 
ei jente som lærling, for det hører 
med til sjeldenhetene. Når det er 
sagt, er det jo selvfølgelig slik at 
vi tar inn Thea fordi hun er flink, 
ikke fordi hun er jente, understre-
ker Ingrid. 

19 hyttetomter
I Tørset Hyttegrend er det nå 

19 tomter som er lagt ut, og forelø-
pig er det tre hytter som er ferdige 
eller under oppføring. 

- Den ene hytta er akkurat fer-
dig og tatt i bruk, mens den andre 
skal være ferdig til påske. Visnings-
hytta skal som sagt ferdigstilles like 
etter påske, og da håper vi naturlig-
vis det dukker opp en kjøper som 
vet å sette pris på godt håndverk, 
smiler Ingrid. 

Fra hyttegrenda har de god 
utsikt til både Ramsfjella, Hostoa 
og Oppdalsfjella, og skiløypene 
ligger lettvint til like i nærheten. 
Ifølge Ingrid er det en del interesse 
for hyttetomter i dette området, 
men også på dette punktet er hun 
opptatt av at aktører i Rennebu må 
samarbeide med hverandre. 

- Vi er heldige her i Rennebu, 
for vi har så mange ulike typer 
hytteområder. Kundene kan velge 
mellom skikkelig fjellterreng, mer 
sentrumsnært og kombinasjonen 
med skog / fjell. Det må vi utnytte, 
og ikke være redd for å markeds-
føre hverandre. Det viktigste må 
være at vi beholder hyttekundene 
i Rennebu, avslutter Ingrid. 

Av Mona Schjølset

Daglig leder Ingrid Tørset
ved visningshytta i Tørset hyttegrend 

som er satt opp i samarbeid med 
lokale leverandører.

Ingrid Tørset, Frode Kjerstad, Per Ivar Tørset og Edvin Eide 
gleder seg over samarbeidet.
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Graving – Planering – Transport sommer/vinter – Liftutleie  
Betongarbeid – Vann/avløp – Uteplasser – Strømaggregat

J. O. Vognild
Lyngstad, Nerskogen, 7393 Rennebu

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

• Småhus i tradisjonell handlaft etter dine ønsker
• Bygg i stavlaft og bindingsverk
• Restaurering, tilbygg og grunnarbeid
• Hyttetomter i Sørøyåsen på Nerskogen
• Lokale håndverkere

Johan Myklegard
7393 Rennebu – tlf 72 42 67 48 - mobil 907 93 870

johan.myklegard@live.no

Vi utfører
Tømrer-/

snekkeroppdrag

Nybygg og 
rehabilitering

heltre  –  millimetertilpasning

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

Voll, 7393 Rennebu 
tlf 72 42 67 30 

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

i Trondheim

• Brønnboring og Energiboring
• Horisontalboring

• Pumper for store og små anlegg.
• Vi Samarbeider med lokale rørleggere

• Service på gamle borehull.

 Besøk vår nettside, send oss en mail, eller ring
for å få et uforpliktende tilbud.

 nb-boring.com   –  post@nb-boring.com
 Tlf: 9015 8888/4762 6765
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Viktige telefonnummer
Rennebu Røde Kors 

har påskeberedskap i vakthytta på Ånegga 
fra lørdag 8. april kl. 12.00 til og med første påskedag.

Vakttelefon: 480 70 059

Infosentral Sør-Trøndelag Røde Kors 
har base på Oppdal med vaktordning fra 
lørdag 8. april til og med andre påskedag.

Telefon infosentral: 480 40 140

Akuttmedisinsk senter: 113
Legevakt: 116117

Din egen nødplakat
Ein nødplakat på hytta har all informasjonen nødetatane treng for å finne fram når du 
treng rask hjelp.

Nødplakaten er utskrift av ein 
”plakat” som alle kan lage på PC-
en sin. Utskrifta inneheld den nøy-
aktige geografiske posisjonen for 
den staden du vel å lage nødplakat 
for, til dømes hytta.

Lag nødplakat
Nødplakaten til Kartverket er 

gratis, og alle kan lage sin eigen 
nødplakat på PC-en. Slik gjer du 
det:
1. Klikk deg inn på Kartverkets 
noregskart 
2. Zoom deg inn i kartet (eller bruk 
 søkefeltet) og klikk på den 
 eksakte staden du vil markere, til 
 dømes hytta di
3. Vel ”Lag nødplakat” i menyen 
 som dukkar opp og godta 
 vilkåra
4. Gi punktet ditt eit namn (til 
 dømes ”Hytta vår” og vel rett 
 stadnamn
5. Huk av at rett stadnamn er vald 
 og klikk på ”Last ned”
6. Du får no ei pdf-fil som du kan 
 ta utskrift av
7. Heng utskrifta opp ein stad ho 
 er lett å finne

Sett i gang - gå til norgeskart.no 
og lag nødplakat.

Nødplakaten og nødetatane
Kartverket har utvikla nødpla-

katen i samarbeid med hovudred-
ningssentralane og nødetatane.

Kartverket har ansvaret for 
datagrunnlaget, stadnamna, karta 
og teknologien bak.

I ein krisesituasjon der det er 
nødvendig med akutthjelp frå 
politi, brannvesen eller ambulanse, 
kan ein nødplakat vere avgjerande 
for at hjelpa kjem raskt nok fram.

Nødplakat på hytta
Nødetatane opplever ofte at 

folk som kontakter dei, ikkje klarer 
å forklare godt nok kor dei er. Spe-
sielt gjeld det om dei ringjer frå ei 
hytte.

Har du ein nødplakat lett til-
gjengeleg på hytta, kan du lett for-
midle kor redningsmannskapa kan 
finne deg.

I tillegg til å henge ein nødpla-
kat på innsida av hytta, kan det 
være ein idé å henge ei utskrift 
også på utsida, slik at forbipas-

serande kan bruke plakaten til å 
skaffe hjelp.

Vegadresser
Det kan òg vere lurt å ha ein 

nødplakat heime i stova. Mange 
har framleis ikkje vegadresse hei-
me, og fram til dette kjem på plass, 
er nødplakaten grei å ha.

Kilde: Norgeskart.no

Unngå 
gnagsår 
i påsken!
5 gode råd til store og 
små:
1. Klipp tåneglene
2. Ta fotbad, før og etter ski-
 turer, masser inn huden  
 med en god fotkrem.
3. Vær tørr på foten når du tar 
 på sokker.
4. Ta på sokk som ikke er for 
 stor eller for liten, gjerne ull 
 eller bomull. 
5. Sjekk skiskoen for sømmer 
 som eventuelt kan gnage, 
 kan du bøye hælkappen 
 med to fingre er det mindre 
 sjanse for at hælkappen vil 
 lage sår eller irritere akilles-
 senen. Ta med saks, en bit 
 av et sitteunderlag, gnagsår-
 sokk eller aloevera-gel i til-
 felle krise. 

Hvis helt krise: klipp avlastning 
av sitteunderlaget formet som 
en smultring så vil det ta av for 
trykket til du kommer hjem!

GOD TUR! 
Hilsen fotterapeuten

Fjellvett-
reglene
Vi ferdes mer ute i naturen, og 
vi bruker den på stadig flere 
ulike måter. Fjellvettreglene 
hjelper deg å planlegge og gjen-
nomføre en fantastisk tur - som 
også er trygg.

1  Planlegg turen og meld fra 
 hvor du går
2  Tilpass turen etter evne og 
 forhold
3  Ta hensyn til vær- og skred-
 varsel
4  Vær forberedt på uvær og 
 kulde, selv på korte turer
5  Ta med nødvendig utstyr 
 for å kunne hjelpe deg selv 
 og andre
6  Ta trygge veivalg. 
 Gjenkjenn skredfarlig 
 terreng og usikker is
7  Bruk kart og kompass. Vit 
 alltid hvor du er
8  Vend i tide, det er ingen 
 skam å snu
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tilkommer.

Tlf. 72 49 50 00
Åpningstider: Man - fre 07.00-16.00
Tor 07.00-19.00 Lør 10.00-14.00

Syrstadeng Bil AS

MAZDA CX-3 ER EN LETTKJØRT  LITEN CROSSOVER MED STORBILEGENSKAPER SOM GIR LITT MER AV ALT. Nå kan du oppgradere fra Vision  
til vårt høyeste utstyrsnivå, Optimum, for kun 4 900,- og du kan nyte alt hva Mazda CX-3 har å by på.

MAZDA CX-3 – CROSSOVER MED STORE EGENSKAPER
FÅ UTSTYR FOR OPPTIL 18 000,-*
FOR KUN 4 900,-

RENTEKAMPANJE

2,95%**
UAVHENGIIG AV 
EGENKAPITAL

KAMPANJE 
PÅ LAGER-

BILER!

Startleie 49 900,-. Totalpris/kjørelengde. 154 000,-/45000 km. 36 mnd.

Kampanjepris CX-3 
2,0 Awd AT Optimum

349 900,- inkl 
met. lakk og vinterhjul

Privat leie/
leasing 
2 919,-.

Tomteutgraving – Massetransport
Maskinflytting

Spør oss om hjelp til grunnarbeid, vann og avløp, sprenging, 
veibygging, minikraftverk, opparbeidelse av gårdsplasser

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

Trenger du elektriker?
Ta kontakt med oss!

www.riseelektro.no – post@riseelektro.no

Oddvar 905 78 439

Kontor tlf 72 43 11 02

Voll, 7393 Rennebu, tlf 72 42 65 50
Følg oss på FACEBOOK, Joker Rennebu

Rennebu Nedre Handel

Åpningstider i påska:

Mandag - onsdag  9-18

Lørdag, påskeaften 9-15

Stengt skjærtorsdag, langfredag og 2. påskedag

Skismørning og
alt til hyttekosen,
finner du hos oss!

Vi har div garn 
fra Viking of Norway

Ønsker alle ei riktig god påske!
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30 mil med skispor 
på kryss og tvers

Aldri har det vært så 
mange mil med skispor 
i Rennebu.

I Rennebu er det organisert et 
godt system for oppkjøring av ski-
løyper, der Rennebu kommune 
årlig bevilger penger til oppkjøring, 
og utarbeider et kart med informa-
sjon om løypene. I tillegg kjører 
Nerskogen Løypeforening og Ner-
skogen Skisenter opp løyper for 
egen regning. 

Det er hele 14 løyper i regi av 
kommunen og private som blir 
kjørt opp. Noen kjøres opp til hver 
helg, mens andre  kjøres opp til 
vinter- og påskeferie. Det finnes 
løyper over hele kommunen.

Tilsammen er det hele 30 mil 
med skiløyper som skjøres opp i 
Rennebu, og i tillegg er det staka 
løyper mot Jøldalshytta både fra 
Jølhaugen og Heldalen, og ei løype 
rundt Leverkinna som er staka og 

kjøres opp når forholdene tillater 
det.

Kartet ovenfor kan lastes ned 
på www.rennebu.com, og der ser 
du hvilke løyper som er oppkjørt 
til hvilke tider, og hvilke løyper 
som bare er staket.

Ellers kan en følge med på 
SKiSporEt.no når det gjelder 
oppkjøringen av løypene på ner-
skogen, Berkåk og innset.

Husk 
båndtvang

i rennebu kommune skal 
hunder ut over den generelle 
båndtvangen i perioden 1. april 
- 20. august holdes i band eller 
forsvarlig innestengt eller inn-
gjerdet slik det går fram av punkt 
a-e nedenfor.

a)  hele året på og ved idretts-
 anleggene i Rennebu.
b)  på og ved merkede og prepa-
 rerte skiløyper fra det tidspunkt 
 de blir preparert og fram til og 
 med 31. mars.
c)  i rekreasjonsområdene og leke-
 områdene, avgrenset slik det går 
 fram av vedtatte regulerings-
 planer.
d) Viltnemnda i Rennebu gis full
 makt til å innføre båndtvang 
 under ekstraordinære forhold 
 som gjør det påkrevd for å 
 beskytte viltet.
e)  i områder der bufe beiter i tida 
 fra 21. august til 31. oktober. 
 Dette gjelder i hele Rennebu 
 kommune.

Sikringsreglene i punkt a-e gjel-
der ikke for hunder som brukes til 
de formål som er beskrevet i hun-
delovens § 9. Ellers henvises det til 
Hundeloven for full oversikt over 
regelverket.

Landbrukskontoret i Rennebu 
har mottatt bekymringsmeldinger 
når det gjelder trening av hunder. 
De finner det derfor nødvendig å 
minne om reglene for båndtvang, 
og når det gjelder trening av hund 
skal grunneier godkjenne treninga.

Ny topptrim
Årets topptrimposter er klar, og det blir en fin blanding 
av korte og lange turer.

Trimgruppa i Rennebu idrettslag har nå bestemt hvilke topper som 
blir å finne på årets topptrim. Det er flere topper med mulighet for fine 
vårturer.

Den lengste turen blir Ilfjellet med utgangspunkt fra Hurundsjøen 
(1.218 m.o.h.), og denne turen gir 3 poeng. Årets 2-poengere blir Lever-
kinna (1.188) og Næringhøa i Innerdalen (1.152). Grønlifjellet (1.060), 
Ryphøa (1.022), Refshuskollen (985), Ondusfjellet (965) og Skamfjellet 
(671) gir alle ett poeng.

Toppene blir klar til besøk fra 15. mai, og klippekort kan lastes ned på 
Rennebu.com.

— I fjor var det rekordoppslutning med yngre årsklasser, og den minste 
deltakeren satt i bæremeis, forteller nyvalgt leder i trimgruppa Arild Bru-
heim.

Tommy Knutsen, Jon Valdemar Rokkonesløkk, Asbjørn Stavne, Lars Rokkones 
og Arild Bruheim studere kartet for å finne gode topptrimposter.
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To år med 
Bakerikafé
I slutten av mars feiret Bakeri-
kafeen på Berkåk sine første to 
år, og daglig leder Randi Hage 
er ikke i tvil om at dette er et til-
bud Rennbyggen setter pris på.

- Jeg synes folk er flinke til 
å bruke oss, og jeg har absolutt 
inntrykk av at kafeen er et trive-
lig treffsted både for fastboende, 
hyttefolk og tilreisende, sier    
Randi (bildet). 

Trivelige kunder
Randi har vært ansatt i Sok-

nedal Bakeri i seks år, og har job-
bet både på Melhus, Støren og i 
Soknedal. I november tok hun 
over jobben som daglig leder på 
Bakerikaféen, og så langt trives 
hun veldig godt. 

- Det kommer så mange blide 
og hyggelige kunder at det er rik-
tig trivelig å gå på jobb, forteller 
Randi. 

På Bakerikaféen tilbyr de også 
oppsmurt mat og kaffebrød som 
kan leveres til møter, arrange-
ment og lignende, og ifølge Ran-
di er dette noe de godt kan tenke 
seg mer av. 

- Ja, vi har mange gode tilbud 
på denne type levering, så det er 
bare å ta kontakt for bestilling, 
oppfordrer Randi. 

Lokal mat
Noe kundene også vet å sette 

pris på er utvalget av lokal mat, 
og i hyllene finnes både speke-
mat fra Hognamat, ost fra Grin-
dal Ysteri,  flatbrød og lefser fra 
Kroken Bakeri og Limosinburger 
fra Trollheim. 

- Vi får flere kommentarer på 
at dette er bra, og ikke minst er 
dette populære gaveartikler. I til-
legg har vi også et bra utvalg glu-
tenfritt i hyllene, noe vi ser det er 
økende etterspørsel etter, forteller 
Randi. 

Nå gleder hun seg til påske-
trafikk, og ikke minst vår og som-
mer med glade kafégjester. 

Av Mona Schjølset

Spennende prosjekt i 
Mjuken Hyttegrend
Nylig ble planene for videre utbygging i Mjuken Hyttegrend presentert, og det er Sande 
Hus og Hytter, sammen med Selberg Arkitekter, grunneierne i Mjuken Hyttegrend og 
sentrumsutviklingsgruppa, som står bak prosjektet.

- Dette er både et stedsutvi-
klingsprosjekt og et hytteprosjekt, 
og det blir spennende å se hvordan 
det slår an, sier Andreas Pütz, dag-
lig leder i Sande Hus og Hytter AS.

Merverdi
Ifølge Pütz er de naturgitte 

omgivelsene i Mjuken Hyttegrend 
noe som er med på å gi området 
positivt særpreg. Ettersom alle tom-
tene er sørvendt blir lyset spesielt 
godt, og hyttetomtene er plassert 
på en slik måte at ingen skal skygge 
for hverandre. 

- Naturen, lyset og de gode 
mulighetene det gir for å bruke 
fornybar energi er et stort pluss for 
området. Så har man jo skiløyper 
og flotte turmuligheter rett uten-
for inngangsdøra, og ikke minst er 
nærheten til sentrum et pluss. For 
mange kunder kan akkurat kombi-
nasjonen med sentrumsnært hytte-
område være det som gir området 
merverdi, sier Pütz. 

Bærekraftig
Samarbeidspartnerne har utvi-

klet et unikt konsept for hyttefelt i 
Midt Norge, med  bærekraftige løs-

ninger der design og beliggenhet er 
svært gunstig for bruk av solenergi. 

- Her vil vi se på ulike løsninger 
sammen med TrønderEnergi, sier 
Pütz.

Også i forhold til transport er 
det tenkt på bærekraftige løsninger. 
Hytteeiere skal kunne ta tog eller 
buss til Berkåk, og så kan de faktisk 
gå den siste kilometeren fram til 
hyttefeltet. 

- På sikt kanskje det går an å få 
til en løsning der man kan leie syk-
kel eller el-bil når man kommer til 
Berkåk,  dette er noe vi vil jobbe 
med framover, sier Pütz.

Bilfritt
I de plantegningene som nå 

foreligger for de nye tomtene i 
Mjuken Hyttegrend, er det i følge 
Pütz gjort flere små grep som gir 
området et urbant preg. Blant 
annet er det planlagt et fellesareal 
med parkeringsplass, badstu, smø-
rebod og eventuelt andre ting som 
er hensiktsmessig å plassere her.

- Det betyr at vi ser for oss et bil-
fritt hytteområde, der folk går den 
siste biten opp til hyttene. Nærhe-
ten til sentrum gjør også at det blir 

en lettvint reisevei fra Trondheim, 
som blir et viktig marked for oss, 
sier Pütz. 

Våtromskjerne
De planlagte hyttene er tegnet i 

størrelsesorden 50-80 kvm, og felles 
for alle er at de har en våtromskjer-
ne i midten. Her finner man bad, 
toalett og kjøkken, og så bygges 
resten av hytta rundt dette. 

- Kundene kan velge mellom 
flere størrelser, og det er en funksjo-
nell og intim romløsning i hyttene, 
sier Pütz. 

Samarbeidspartnerne i Mjuken 
Hyttegrend gleder seg nå til å pre-
sentere prosjektet for publikum, og 
de er sikre på at dette vil gi Berkåk 
sentrum et løft både på kort og 
lang sikt. 

- Ja, det blir spennende å se 
hvordan dette slår an, det er et 
spenstig og nytenkende prosjekt 
med helhetlige løsninger. Jeg både 
tror og håper at mange vil se på 
dette som et bærekraftig og interes-
sant alternativ, avslutter en enga-
sjert Pütz. 

Av Mona Schjølset

Første skisse av 
Mjuken-prosjektet.
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Samlags-
mesterskap i 
Feltskyting
Årets Samlagsmester-
skap i Feltskyting ble 
arrangert av Meldal skyt-
terlag, søndag 19. mars.

Samlagsmester Senior, 
Anita Jære, Rennebu.

Rennebu og Oppdal stilte 
med mange deltakere og de for-
synte seg godt med medaljer og 
pokaler. Senioren Anita Jære fra 
Rennebu med 42 treff måtte ut 
i omskyting med Mads Lyse-
vold fra Singsås før seieren var 
i boks. Ingrid Jerpstad, også fra 
Rennebu skytterlag, debuterte 
i grovfeltløypa med glimrende 
skyting (36 treff) som ga seier i 
klasse Eldre Junior. 

Øvrige klassevinnere ble 
Ole Steigedal, Meldal (Veteran 
55),  Egil Rolandsen, Budal 
(Veteran 65), Jostein Hoseth, 
Rennebu (Veteran 73),  Stine 
Tilset, Opdal & Midtbygden 
(Rekrutt), Peder Eidem, Opdal 
& Midtbygden (Eldre Rekrutt) 
og Anders Hjerkinn Helgetun, 
Opdal & Midtbygden (Junior).

I klasse Nybegynner Ung-
dom deltok Ida Jerpstad, Ren-
nebu, Mia Morken, Opdal & 
Midtbygden, Kim Andre Sten-
voll, Soknedal og Tuva Marie 
Stenvoll, Soknedal.

Dette var for skytterne den 
store generalprøven før Lands-
delskretsstevnet som ble arran-
geret av Rennebu skytterlag sist 
helg. Til dette storstevnet hadde 
over 250 forhåndspåmeldte 
skyttere meldt sin ankomst.

Status E6 sør
Det knytter seg stor spenning til videre framdrift i forbindelse med utbygging av E6, og 
ifølge Trond Jære, rådgiver i byggvei.no, kan man håpe på en del avklaringer i løpet av 
det kommende halvåret. 

- Ja, vi forventer at en del punk-
ter skal avklares snart, ikke minst 
prioritering av de ulike veistreknin-
gene, sier Jære. 

Ny bompengeutredning
Som mange sikkert har fått med 

seg, har det den siste tiden vært en 
del utspill i media der signalene har 
gått i retning av en høyere priori-
tering av E6 nord for Trondheim 
enn E6 sør. Ifølge Jære er ikke dette 
endelige signal verken fra politisk 
hold eller fra Nye Veier, men det 
knytter seg uansett stor spenning til 
en del nye utredninger det jobbes 
med. 

- For E6 sør skal det behandles 
en revidert bompengesøknad, og 
det kommer som en følge av at pro-
sjektet har blitt mer omfattende. 
Blant annet jobbes det med å få 
en lengre strekning med 4-feltsvei 
nord for Støren og lengre strek-
ninger med hastigheter på 100-110 
km/t, forteller Jære. 

Det er også et eget konsulent-
firma som nå har fått i oppdrag å se 
på muligheter for bedre lønnsom-
het i E6 sør, og dermed øke sjan-
sene for at prosjektet skal få høyere 
prioritet med tanke på utbygging. 

- Jeg har også lyst å påpeke at de 

siste signalene fra Nye Veier går på 
at alle veiprosjekt de er involvert 
i skal ferdigstilles i løpet av 12 år, 
mens det tidligere var sagt 20 år. 
Dette tyder jo på at man faktisk 
vil framskynde gjennomføringen 
av en del prosjekt, noe vi må tolke 
positivt, påpeker Jære. 

Positivt samarbeid
De fire kommunene som sam-

arbeider i byggvei.no, Oppdal, 
Rennebu, Midtre Gauldal og Mel-
hus, er i alle fall innstilt på å jobbe 
målrettet videre for å holde fokus 
på de ulike veistrekningene i E6 
sør, og Jære understreker også at 
samarbeidet med Nye Veier har 
fungert godt. 

- Jeg synes det er viktig å fram-
heve at en del prosjekt allerede er 
gjennomført, og disse har fungert 
positivt. På Melhus er det utbedrin-
ger med midtrekkverk, strekningen 
Korporalsbrua til Støren er utbe-
dret, Vindåsliene har fått 3-felts 
vei, rv3 er utbedret og det har kom-
met ny vei gjennom Oppdal. Vi 
har også fått mye oppmerksomhet 
omkring Stavåbrua, som vi anser å 
være den største flaskehalsen mel-
lom Oslo og Trondheim, sier Jære. 

Ny vurdering av traseen 
forbi Berkåk

Bjørg Bakken og Knut Sundset 
bor 30m fra E6 like nord for Berkåk 
sentrum, og de har hele tiden vært 
skeptiske til det vedtatte trasevalget 
forbi Berkåk sentrum. De nye sig-
nalene om at hastigheten skal økes, 
mener de er et ytterligere argument 
for at veien bør legges på østsiden 
av Buvatnet. 

- Dette vil etter vår mening gi 
bedre kurvatur, mindre konflikt 
med freda våtmarksområder rundt 
Buvatnet og lavere anleggskostna-
der, sier Knut Sundset. 

Han kan også fortelle at de har 
vært i kontakt med Nye Veier, og 
fått positive signaler på innspillene.

- Vi har fått bekreftet fra Nye 
Veier at de anser det som naturlig 
å vurdere traseen forbi Berkåk på 
nytt i forbindelse med utredning 
av kostnader, samfunnsnytte og økt 
hastighet. Dette var svært positive 
nyheter for oss, så det blir spen-
nende å følge med framover, sier 
Sundset.

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Rådgiver i byggvei.no Trond Jære informerer ordførere og andre politikere om flaskehalsen Stavåbrua.
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    ME - en uløst gåte

ME (Kronisk utmattelsessyn-
drom) regnes i dag som en nevrolo-
gisk sykdom. Den gir et komplisert 
og sammensatt sykdomsbilde med 
en rekke fysiologiske og nevrolo-
giske symptomer. Det er uklart hva 
slags sykdom ME egentlig er, men 
forskning peker etter hvert mot at 
det kan være en immunsykdom 
eller en autoimmun sykdom, selv 
om en ikke kan utelukke andre 
forklaringsmodeller. Internasjonalt 
forskes det nå mye på årsakene til 
ME, og Haukeland sykehus i Ber-
gen regnes som verdensledende når 
det gjelder å forstå mekanismene 
bak sykdommen.

Jakobsen er psykologspesialist 
og teamleder ved BUP Poliklinikk 
Orkdal og har i likhet med andre i 
helsevesenet tenkt at en må prøve å 
gi bedre hjelp til de som rammes av 
sykdommen. 

Uten hjelp og oppfølging
— På St Olavs Hospital er det 

registrert at mange ungdommer 
med denne diagnosen er uten hjelp 
og oppfølging og de sitter mye 
alene. I tillegg er kompetansen 
både blant  helsepersonell, fastleger 
og på skoler varierende, forteller 
Jakobsen. Det gjør at mange ung-
dommer blir fortvilet over at det er 
lite hjelp å få. De vet ikke hvor de 
skal henvende seg, og får ofte mot-
stridende råd. Det er ingen medi-

sinsk behandling i dag, men likevel 
er det viktig for dem å vite hvordan 
de kan tilpasse seg til sykdommen. 
Generelt er det enighet om at feil 
aktivitetsnivå virker negativt, mens 
rett trening og aktivitet på sikt kan 
bidra til et puff i riktig retning.

Søkte prosjektmidler
Arbeidsplassen til Jakobsen, 

BUP Orkdal, bestemte seg for å 
søke prosjektmidler for å prøve ut 
et tilbud for ungdom i Sør-Trøn-
delag med ME som ønsket hjelp. 
Ved hjelp av prosjektmidler, bl.a fra 
Extrastiftelsen og egne midler fra St 
Olavs Hospital ble prosjektet star-
tet i 2013. 

Aktivitetstilpasning
13 ungdommer i Sør-Trøndelag 

med diagnosen ME deltok i pro-
sjektet. For å bli inkludert måtte de 
ha vært utredet ved Barne - og ung-
domsklinikken, St Olavs Hospital. 

— Det ble laget et program hvor 
vi møtte ungdommene annenhver 
uke gjennom et helt år, forteller 
Jakobsen. 

Sentralt i programmet stod akti-
vitetstilpasning; dvs. å hjelpe dem 
med å lage en god plan for hva de 
klarte å gjøre i løpet av ei uke. For 
de som klarte å ha litt skole ble 
dette lagt inn i planen og nødven-
dig tilrettelegging ble diskutert med 
skolen. Programmet inneholdt 
også avspenning og trening for å 

mestre de slitsomme symptomene 
som følger med det å ha ME.  

Ønsket mer kunnskap
Et annet viktig element var å ha 

kunnskap om sykdommen. Noen 
ga uttrykk for at de følte seg avvist 
på legekontor eller helsestasjon 
med beskjed om å være mindre 
symptomfokuserte når de spurte 
om ulike symptomer. 

— I prosjektet tenkte vi 
omvendt; det var viktig for ung-
dommene å få kunnskap om de 
ulike forandringene i kroppen som 
følger av sykdommen. Ungdom-
mene følte selv på skremmende 
forandringer i kroppen og vi hjalp 
dem med å finne ut av symptomer 
og reaksjoner, spesielt den gjen-
nomgripende følelsen av utmat-
telse.

— Videre forsøkte vi også å 
hjelpe dem med å bearbeide sor-
gen over å miste mye av den beste 
ungdomstida. Det ble selvfølgelig 
vanskelig å holde kontakt med ven-
ner når en måtte gi opp de fleste 
fritidsaktiviteter, og flere beskrev 
hvordan dette ble til vanskelige 
tapsopplevelser.

Ungdommenes møte med helse-
vesenet - deres egne erfaringer

Helsevesenet er forpliktet til å 
lytte til pasientenes egne erfaringer. 
På St Olavs Hospital er respekt og 
medbestemmelse en del av kjerne-

verdiene, og det er derfor nyttig å 
få tak i ungdommers egne erfarin-
ger for å kunne gi de bedre hjelp. 
Noen av ungdommene som deltok 
forteller at de ble møtt med mis-
tro, skepsis, og ble beskyldt for å 
ha skolefobi eller at de var make-
lige. De uttrykte imidlertid at deres 
eneste og største ønske var å kunne 
klare å komme seg på skole, trene 
og delta i livet som andre ungdom-
mer. 

— Heldigvis var det ikke slik for 
alle, men det gjorde inntrykk når 
noen fortalte at de hadde blitt møtt 
med påstander om at de egentlig 
ikke var syke, men måtte skjerpe 
seg og snu på tankegangen slik at 
de kom seg på skolen. Dette var 
en veldig nyttig erfaring, forteller 
Jakobsen. 

Når det gjelder ME er det man-
ge misforståelser og myter i helse-
vesenet. Det er mye en ikke vet, 
blant annet hvorfor noen blir mye 
bedre, mens andre går inn i lange 
sykdomsforløp som kan vare over 
flere år. En forstår heller ikke hvor-
for noen ME-pasienter kan mobili-
sere mye energi og være aktiv i en 
periode; for deretter å bli sengelig-
gende med stor grad av utmattelse. 

Resultat
Alle 13 deltakerne fullførte pro-

grammet. I klinisk forskning er det 
sjelden at en ikke har drop-outs og 

Det er lite kunnskap rundt sykdommen ME, men rennbyggen 
Ketil Jakobsen er én av få som har forsket på sykdommen med 
mål om å hjelpe ungdommer som er rammet.
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det i seg selv viser at de oppfattet 
programmet som nyttig. 

— Når vi målte brukerfornøyd-
heten, fant vi at de var fornøyd 
med at de møtte noen som hadde 
kunnskap om sykdommen og som 
hjalp dem med aktivitetstilpasning. 
Spesielt gjaldt dette skoletilpasnin-
gen, forteller Jakobsen. 

Programmet hadde også et mål 
om å bedre livskvaliteten til del-
takerne. De fikk  hjelp til å tenke 
gjennom hva de brukte energien 
sin til, og satte fokus på lystbetonte 
og sosiale aktiviteter. Noen valgte 
mindre skole og foretrakk  å prio-
ritere fritidsaktiviteter for å bevare 
vennekontakten. 

— Vi støttet dem på deres egne 
valg og syntes generelt at ungdom-

Fakta om ME:
•	 Diagnosenavn: Postviralt utmattelsessyndom (også kalt Kronisk 

utmattelsessyndrom eller ME - myalgisk encefalopati)
•	 Hyppighet: Usikker, men kanskje 0,04 % av befolkningen
•	 Kjønn: Mer enn dobbelt så mange jenter som gutter
•	 Årsak: Ukjent, men ofte utløst av infeksjoner, bl.a. kyssesyke
•	 Prognose: Svært ulike forløp, men ofte over flere år, for noen 

kronisk
•	 Behandling: Ingen, men god tilpasning og mestring kan påvirke 

sykdomsforløpet

mene gjorde mange riktige og vel-
begrunnede valg når de skulle for-
valte den lille energien de hadde, 
forteller Jakobsen. 

Stor interesse
Veien videre etter at prosjektet 

er ferdig er usikkert. Det er mange 
erfaringer som kan være nyttige, og 
det er opp til andre om erfaringene 
fra forskningsprosjektet skal videre-
føres i form av nye hjelpetilbud for 
ungdom med ME. 

Jakobsen får også mange hen-
vendelser fra andre helseregioner, 
og han har vært invitert av både 
helsepersonell og brukerorganisa-
sjoner for å fortelle om prosjektet 
og erfaringene som ble gjort. 

Av Dagfinn Vold

Ketil Jakobsen er psykologspesialist og teamleder ved BUP Poliklinikk Orkdal.

Den unge kunstner
«Visuelle Kunstfag» i Kulturskolen er en fin arena for barn og ungdom med 
skapertrang og interesse for visuell uttrykksform. I denne spalten presenterer 
Rennebunytt i samarbeid med Unni i Kulturskolen ulike kunstnere og noen av 
kunstverkene deres.

Sara Torsdatter Uv 
er 10 år og det er hennes 
fjerde år på Visuelle Kunst-
fag.  I løpet av disse årene 
har Sara produsert mye 
fin kunst i ulike teknikker. 
Hun er glad i å tegne, bru-
ke farger og har god sans 
for detaljer. 

Da brosjyren «Sammen 
mot mobbing – gode råd 
til foreldre i Rennebu-
skolen» skulle lages, ble 
et av Saras bilder valgt til 
å pryde forsiden. Mange 
har også lagt merke til hennes bidrag til kulturskolens egen KUNST-
KALENDER gjennom flere år. 

- Jeg liker å prøve forskjellig teknikker, men jeg er nok 
mest glad i å forme i leire, forteller den unge kunstneren selv.                                                                                                                                            
Da Sara i høst jobbet med drager som tema, fikk hun nettopp mulighet 
til å jobbe med favorittmaterialet sitt. Med erfarne hender ble «LILLE 
GRØNN – en ung og meget vennlig drage» skapt. Skulpturen vitner 
om god materialkunnskap, formsans og skaperevne. «Lille Grønn» var 
et av seks bidrag Rennebu Kulturskole sendte inn til Prinsesse Ingrid 
Alexandras Skulpturpark-konkurranse.  

Den siste tida har Sara latt seg inspirere av Frans Widerberg. Med 
primærfarger og bevegelse i motiv og bakgrunn, har hun skapt et flott 
bilde med tittelen - «jente på hest». De som besøkte utstillinga i kultur-
salen under årets BKM la nok merke til rytteren som rei inn i et farge-
sterkt univers…

Tekst/foto: Unni Larsen 

Med inspirasjon i 
Frans Widerbergs farger og motiv. 

«Engel med hjerte» - bidrag til 
årets kulturskolekalender.
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Sveinung Kosberg
Industriområdet Berkåk, 7391 Rennebu

Epost: kunde@rennebusag.no

Brentkledning
og material i spesialdimensjoner

Se flere bilder på brentkledning.no

Scootertransport
i Gisnadalen.

Ring for avtale!

 Åpent man-fre 9-16 

Vi markerer dette med svært gode tilbud
utover våren og sommeren.

Velkommen til go`handel

www.jt-bygg.no
Forhandler av

Ny hytte
til salgs
i Tørset hyttegrend, Ulsberg.

Hytta har kvalitetsprodukter 
fra lokale leverandører.
Bør sees.

se våre facebook-sider 
Joramo & Tørset Bygg 
Tørset hyttegrend

eller ring oss 48 21 26 67

Rennebu Skog & Hage
Rokkones, 7393 Rennebu

mobil 976 80 819 — torleif@rokkones.no

Vi feirer i år 50 år siden vi startet!
Fjellbjørk 

60 liters sekker kr 75,-

Frode Havdal tlf 952 15 640

Fredag 14. april

Trubadur på terrassen kl 16.00-19.00
DJ i kjelleren kl 21.00-02.00

Påskepøbb

Vi ønsker alle ei 

riktig god påske!

Circle K E6 Berkåk, tlf. 72 42 71 50

Registrer betalingskortet ditt i ExtraClub
når du kjøper vask, og vi spanderer hver 6. bilvask

Følg oss på facebook!

NY
bilvaskemaskin

i nyoppusset hall

Vi ønsker alle kunder
ei riktig god påske!

Velkommen innom for en hyggelig handel!
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Rockfest på Kvikne
Lørdag 8. april inviteres det til rockfest i Kvikne Samfunnshus, og arrangørene tar sikte 
på at dette skal bli en årlig happening.

- Vi starter litt i det små, men målet er at vi i løpet 
av en 3-5 års periode skal være den ledende rock- og 
metallfestivalen i regionen. Da er planen at arrange-
mentet flyttes utendørs, naturlig nok litt lenger utpå 
året, forteller Bjørn Idar Gjøvik, en av initiativtakerne 
bak årets rockfest. 

Prøvesprengning
Årets event har fått det velklingende navnet ”Prø-

vesprengning 2017”, og i det ligger en målsetting om 
at en vellykket prøvesprengning skal bane vei for et 
større prosjekt. 

- Jeg var med på noe lignende på Møre en gang 
midt på 90-tallet, og det ble til et vellykket prosjekt 
med mye folk og gode tilbakemeldinger fra publikum. 
Det er ingen grunn til at ikke suksessen kan gjentas her 
på Kvikne, og vi håper på en god prøvesprengning nå i 
2017, sier Gjøvik. 

Det er fire lokale band som stiller på scenen den 8. 
april, og ifølge Gjøvik er det en god blanding av unge, 
nyetablerte band og litt mer erfarne musikere. 

- Et av bandene har sitt utspring i kulturskolen her, 
og de har ikke opptrådt så mye for publikum tidligere. 
Ut fra det jeg har hørt er det imidlertid kjempeflinke 
ungdommer, så det blir ikke mangel på verken trøkk 
eller rockefeeling, lover Gjøvik. 

Håper på mye folk og god stemning
Arrangørene har ikke noen spesiell målsetting når 

det gjelder publikumstall foran årets rockfest, men de 
håper i alle fall at det skal gi mersmak for dem som 
kommer. 

- Stemninga har mye å si på et slikt arrangement, 
og vi har tro på konseptet. Det er jo første helga i       
påskeferien, og burde sånn sett passe godt både for 
fastboende og hyttefolk. Det er i alle fall bare å møte 
opp for å høre god rockemusikk og treffe kjentfolk, 
oppfordrer Bjørn Idar Gjøvik på vegne av arrangørene 
i ”Prøvesprengning 2017”. 

Av Mona Schjølset

Kulturkveld i 
Innset kirke
Fredag 21. april inviterer 
Innset menighetsråd til 
Kulturkveld, og på 
programmet står Edvard 
Hoem og Frelsesarmeen 
i Trondheim. 

- Edvard Hoem vil lese høyt 
fra sine egne bøker, som handler 
om utvandringen til Amerika. 
Frelsesarmeen bidrar med sang 
og musikk, og her blir det nok 
også anledning for publikum til 
å synge med, sier Kåre Haugan i 
Innset menighetsråd. 

Aktuelt tema
Ifølge Haugan regner man 

med at temaet i Hoems siste 
bøker er interessant for mange, 
ettersom en stor delegasjon fra 
Rennebu var med på Ameri-
katuren som ble arrangert av 
Erling Hansen og Solreiser høst-
en 2015. Hoem har da også fått 
strålende kritikker for bøkene 
”Slåttekar i himmelen”, ”Bror 
din på prærien” og ”Land ingen 
har sett”, som alle omhandler 
hans egen slekt og utvandringen 
til Amerika. 

Uformelt
Arrangørene av Kulturkvel-

den fremhever også at det skal 
være en lav terskel for å ta turen 
til Innset kirke denne kvelden, 
og de håper at en uformell 
ramme med allsang og kaffeser-
vering bidrar til at publikum får 
en trivelig stund sammen. 

- Frelsesarmeen har jo man-
ge kjente sanger, og vi satser på 
høy allsangfaktor. Kaffepause 
og en hyggelig prat hører også 
med på disse kveldene, så det 
er bare å ta med seg venner og 
bekjente til kirka på Kultur-
kveld, oppfordrer Kåre Haugan 
på vegne av arrangørene i Innset 
menighetsråd. 

Av Mona Schjølset

Styret for Fjellrock - f.v. Ann Kristin Aakerli Stai, Bjørn Idar Gjøvik og Håkon Innerdal. 
Ikke til stede, Stian Norheim Moene.

Hytte i Rennebu?
Visste du at Rennebu er den femte største hyttekommunen i Trøndelags, og en av de som vokser raskest?

Rennebu er en attraktiv kommune for hytter, og det mest etterspurte område for hyttebygging har vært Nerskogen.
Men, det finnes spennende og fine områder også ellers i kommunen - som Mjuken og Røåsen på Berkåk, Gisnadalen, 

Ulsberg og Innerdalen er alle områder som merker økt etterspørsel.

Hvordan gå frem for å få hytte i Rennebu?
På Rennebu.com og Hyttetomta.no får du oversikt over ledige hyttetomter og annen relevant informasjon. 

Ellers kan Servicetorget på kommunen være behjelpelig med informasjon. 
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Isfiskeren ved Ramssjøen

For 2,5 år siden var Einar og 
familien så heldig at de fikk hånd 
om en eldre hytte ved Ramssjøen. 
Einar har utført mye arbeid på hyt-
ta, og nå er den ferdig restaurert. 
Det er en fantastisk plass som han 
har vært heldig med å få kjøpe. 

Hytta er fortsatt på gammelmå-
ten, med vannhull utenfor, utedo, 
stearinlys, parafinlampe, lysovn og 
et gassbluss de koker mat på. Det 
er slik de vil ha det. 

Einar er på hytta minst to til tre 
ganger for uka. 

— Jeg skriver i hytteboka hver 
gang, og det blir rundt 150 turer 
for året. Det blir mange døgn. Det 
hender jeg drar hit seint på kvelden 
for å dra frem igjen om morgenen. 
Det gjelder både sommer og vinter. 
Jeg er ikke mørkredd lenger, fortel-
ler Einar med et smil. Han synes 
det er godt å komme hit. Resten av 
familien trives også, men de yngste 
savner tv og nettbrett når de er her. 

Det er veldig ustabile mobil-
signal er litt ustabil, men det går 
stort sett bra å sende sms. Hvis en 
går litt ut fra hytte blir signalene 
bedre, men Einar synes det er godt 
å slippe mobilen. 

Mange muligheter
Ramssjøen ligger sentralt til for 

de som er glad i jakt, fiske og fri-
luftsliv. Det er rikelig med skimu-
ligheter med turer til blant annet 
Ramskallen og Nørstfjellet. Bratt-
skarven er også et fint turmål, og 
der er det også fine fiskevann. 

Området byr også på rypejakt 
og molteterreng, men Einar er 
mest vant med å plukke molte  på 
andre siden av dalen. Der er han 
så godt kjent at han fortsetter bare 
med molteplukkinga der. 

— Det er et eldorado med fis-
kevann i Ramsfjellet, men det er 
dumt at de blir for lite brukt. Jeg 
er litt usikker på hvor mye en skal 
fiske, men jeg har prøvd å lese meg 
opp på fiskeforvaltning og er nok 
sikker på at det blir fisket for lite. 
Det er nok tilfelle i mange fiske-
vann, sier Einar.

Det er bra størrelse på fisken i 
Ramssjøen, og det går ca tre fisker 
på kiloen ferdig rensket. Fiskene er 
fra 1 hg til 7-8 hg, og de er røde, 
fine og god matfisk. Einar forteller  
at en er sikker på å ta fisk når en fis-
ker på isen på denne tiden av året. 

Begynte tidlig
Det er 35 år siden Einar begyn-

te med isfisking i en alder av 14 - 
15 år. Han trives både med isfiske 
og fiske om sommeren, men han 
har bedre tid om vinteren. Der-
med blir det mye fiske på isen, og 
Ramssjøen har mye fin ørret. 

Forskjell på ørret og røye
Det er forskjellig måter å fiske 

etter ørret og røye på om vinte-
ren. Ørretfiske er mer passivt fiske 
med mange hull der en setter ut 
liner der en fester fiskesnøret til en 
bjørkekvist som en fiskestang. Hvis 
han har tid blir det mange ganger 
opp til 20 - 25 liner. 

Røyefisket er et mere aktivt 

fiske. Der må en lokke inn fisken 
med bevegelse i agnet. 

— Ørreten er mye mer var. Er 
det kommet på en ørret trenger du 
ikke nødvendigvis å se på bjørke-
kvisten. Men, hvis du nærmer deg 
begynner bjørkekvisten å gå opp 
og ned, forteller Einar. Røya er mer 
nysgjerrig, og om våren når den 
gyter er hannfisken aggressiv mot 
rødt. Dermed er det smart å bruke 
rød lokkeskje. Setter du ut snøret 
på røyefiske kan du nok ta en og 
annen fisk, men du bør helst nap-
pe i snora slik at det blir bevegelse 
i skjea. 

Rundt påske begynner det å bli 
mer liv i fisken, og du får ganske 

Einar Skjerve er friluftsmann 
og lidenskapelig fisker, og med 
hytte ved Ramssjøen er han 
midt i smørøyet.

Verandaen har utmerket utsikt sørover mot Ramsfjellet.
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Isfiskeren ved Ramssjøen

godt kontakt med fisken når du 
holder i snøret. Når en skal dra 
fisken opp gjennom hullet må en 
være litt forsiktig. Einar forteller 
at han har såpass grov isbor at han 
ikke har hatt noe problem med å få 
opp de fiskene han har tatt.

Aldri utlært
— Dess mer du fisker dess mer 

skjønner du at du ikke kan, sier 
Einar – men, han kan nok mer enn 
de fleste. Han foretrekker å fiske på 
1,5 - 2 meters dybde. Noen ganger 
kan fisken bite på en halvmeter og 
andre ganger på fire meter, så det 
er ingen fasit. Matfatet til fiskene 

er på grunt vann, og dermed inne 
ved land. 

Det er smart å komme seg ut 
om morgenen; på morgenbettet. 
Det blir roligere utover dagen, før 
det tar seg opp igjen på ettermid-
dagen. 

Spyfluelarver
De fleste som driver med isfis-

ke bruker magot, som er spyfluelar-
ver. Mange bruker også mark, og 
synes det er like bra. 

— Noen synes det er noe svi-
neri å holde på med magot, men 
jeg er så vant med det at jeg rea-
gerer ikke noe på det, sier Einar. 

Når det blir varmt klekkes larvene 
ut, så det gjelder å lagre boksen 
litt kaldt. En gang gjorde Einar et 
pek mot en kamerat og plasserte 
en åpen magotboks under bilsetet. 
Hver gang han skulle ut å kjøre 
måtte han slippe ut en skåkk med 
fluer. Det var så mange store og 
svarte spyfluer i bilen at han lurte 
på hvor i verden de kom fra. 

— Det er flere hundre larver i 
en slik boks, så det var egentlig litt 
dårlig gjort. Det ble så jeg sa det til 
slutt, men da var det tomt. På en 
soldag med 30 varmegrader i bilen 
så klekkes larvene raskt. Så det var 
nå gjort på noen dager, forteller 
Einar med et dårlig skjult smil.

Midt i smørøyet
Ramssjøen er en fin plass å ha 

hytte på, og det er fine forhold for 
fiske både sommer og vinter. 

Einar synes at det beste fisket 

er å sitte med fluestang i en båt og 
legge flua i et vak. Oter og isfiske 
er mer matauk, men når du har 
satt ut 20-25 liner og ser at bjørk-
kvistene står der og napper er det 
spennende å ta de opp. Vil en ha 
mye fisk er det ikke så dumt å fiske 
på isen. 

Mange fisker for året
Det blir mange fisketurer for 

året, og hvor mange fisker det blir 
er naturligvis avhengig av hvor 
mye Einar fisker. I fjor ble vel 30 
kg med ferdig rensket fisk, og det 
meste var tatt i Ramssjøen. 

— Det er trivelig å gi bort fisk til 
de som ikke klarer å komme seg på 
fisketurer selv lenger. Det er faktisk 
like så trivelig som å fiske. Ho mor 
står øverst på fiskelista, selv om 
hun får fisk fra flere sønner, fortel-
ler Einar.

Av Dagfinn Vold

Hytta til Einar Skjerve sin familie ligger fint til i 
solhallinga mot Ramssjøen. Her var det godt å nyte 
matpakka i solveggen sammen med Einar og bror 
Oddvar den dagen Rennebunytt var på besøk.

Einar har restaurert hele hytta, men den gamle lysovnen (peisen) står i sin opprinnelige utførelse.
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Gravemaskinarbeid
og rørleveranse
Graving  –  Transport              ADK-1
Snøbrøyting  –  Formidling av tjenester

Erik 92 42 52 49  –  John Egil 97 07 97 92

Tomter - Laft - Bindingsverk
Tlf 72 42 64 90 - www.lundhyttebygg.no
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Nerskogen Hyttegrend

... så bjart 
mot Trollheims tind

Innflytningsklare
 

hytter på 

Nerskogen!

DIN ELEKTRIKER
I FJELLREGIONEN

Vi hjelper deg med alt innen
elektrotekniske installasjoner!

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

Vi ønsker alle våre abonnenter
en riktig god påske!

I høytiden sørger HAMOS for ekstra tømming 
av konteinere for fritidsrenovasjon i områder 

hvor belastningen er stor.

Ledig stilling som driftsoperatør 
ved Rennebu gjenvinningsstasjon

Vil du bidra til et grønnere miljø og gjøre 
verden litt bedre? 
Trives du sammen med andre mennesker? 
Har du sans for orden og system? 

Vi søker en arbeidsglad person for å jobbe som 
driftsoperatør på vår gjenvinningsstasjon i 
Rennebu. Hovedoppgaven blir å bidra til drift av 
gjenvinningsstasjonen, veilede og hjelpe 
besøkende med å kildesortere og levere 
avfall på riktig måte. 

Søknadsfrist 19. april

Se www.hamos.no 
for mer info.
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Positiv utvikling på hyttemarkedet

Stian Knutsen er avdelings-
leder hos Eiendomsmegler 
1. Han har jobbet 10 år i 
bransjen, og har ikke opp-
levd maken til hytteboom 
siden 2007/08.

- Det var en lignende positiv 
vekst like før finanskrisen, men jeg 
må nok si at 2016 topper det mes-
te, sier Knutsen. 

Nerskogen
Ifølge Knutsen er det spesielt 

Nerskogen som er veldig populært, 
men også Gisnadalen og Gisnåsen 
har hatt en positiv utvikling. Han 
mener det nå er en klar tendens til 
at Rennebu har gått fra å være en 
vinterdestinasjon til å bli en helårs-
destinasjon. 

- Det er nok ingen tvil om at 
folk bruker hyttene stadig mer, og 
at man gjerne er der fra torsdag til 
søndag, sier Knutsen. 

Han påpeker også at de popu-
lære hytteområdene i Rennebu har 
hatt en sunn prisutvikling, uten at 
veksten i markedet har ført til una-
turlig prisøkning.

- Av og til ser vi jo at popu-
lære områder kan prise seg helt ut 
av markedet. Dermed blir det en 

boble som til slutt sprekker. Slik 
er ikke tendensen i Rennebu, og 
dermed kan den gode utviklingen 
fortsette videre framover også, sier 
Knutsen. 

30 nye hytter
Også Klaas van Ommeren, 

næringssjef i Folldal og mangeårig 
rådgiver innen reiseliv, er imponert 
over utviklingen i Rennebu, og da 
spesielt Nerskogen. 

- Rennebu er nå den femte stør-
ste hyttekommunen i Midt-Norge, 
og en av kommunene med sterkest 
vekst i hyttemarkedet. I 2016 ble 
det bygd 30 nye hytter i Rennebu, 
og det er et meget bra tall både 
sammenlignet med Trøndelag og 
resten av landet, sier van Omme-
ren. 

Ifølge van Ommeren er det fle-
re grunner til at Rennebu har blitt 
en attraktiv hyttekommune, og 
han trekker spesielt fram de gode 
mulighetene for langrenn og tur-
gåing. Dette er en sterk trend, og 
kundene er ikke lenger så opptatt 
av at det må være et alpinanlegg i 
nærheten av hytta. 

- Når det er sagt er det imid-
lertid viktig å påpeke at det alpin-
anlegget dere har på Nerskogen har 
veldig mye å si for området der. 
Det er et kjempefint familieanlegg 
og et absolutt konkurransefortrinn 
for Rennebu, og spesielt Nerskog-
en selvfølgelig, understreker van 
Ommeren. 

Arrangement og aktiviteter
Van Ommeren fremhever også 

Nerskogskonserten som et viktig 
arrangement der hyttefolket samles 
på en positiv måte. Nerskogsrittet 
er også eksempel på arrangement 
som er populært blant hytteeiere.

- For å gjøre området enda mer 
attraktivt bør det fokuseres mer 
på arrangement og aktiviteter, sier 
han. 

Han viser til en satsing langs 
Rondaneveien for en tid tilba-
ke, der alle destinasjonene gikk 
sammen om å utvikle aktivitets-
tilbud og arrangement. Dette ble 
samlet i en utfyllende arrange-
mentskalender, slik at hytteeierne 
enkelt kunne orientere seg om hva 
som foregikk. 

- Alle destinasjonene langs 
veien økte sin omsetning som en 
følge av denne satsingen, så her er 
det muligheter for flere enn dem 
som selger hyttetomter og bygger 
hytter,  sier van Ommeren. 

Spennende
Ifølge van Ommeren blir den 

neste 5-års perioden svært spen-
nende for hyttemarkedet i Renne-
bu og Oppdal, som begge har hatt 
en positiv utvikling i forhold til for 
eksempel Røros og flere andre hyt-
tekommuner i Midt-Norge. For at 
den positive utviklingen skal fort-
sette er det mange faktorer som må 
falle på plass, og blant annet utbyg-
gingen av E6 sør vil ha betydning 
for vårt område.

- Det er meget uheldig hvis 
det ikke kommer en avklaring på 
denne utbyggingen snart, og i ver-
ste fall at den blir utsatt i lang tid. 
Med ny E6 blir det kort og grei rei-
sevei både til Oppdal og Rennebu, 
noe som er svært viktig for hele 
området, sier van Ommeren. 

Tekst: Mona Schjølset

Klaas van Ommeren trekker frem Lund Hyttebygg som et godt eksempel på en bedrift som 
skaper ringvirkninger i lokalmiljøet. Bildet viser Nerskogen Hyttegrend. Foto: Ludvig Killingberg
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Trønderenergi
er sTolT operaTør i 
orklavassdrageT

 
 

TrønderEnergi har vært stolt operatør av Kraftverkene i Orkla helt siden oppstarten i 1981.
Med de 5 kraftverkene i Orklavassdraget er TrønderEnergi operatør for totalt 18 vannkraftverk og 4 vindkraftverk. 
Og vi jobber hver dag for å forvalte kraftverkene til det beste for samfunnet.
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Trondhjems Turistforening

56 turer i Trollheimen
Få fjellområder er omspunnet av mer mystikk og 
har større tiltrekningskraft på fjellvandrere enn 
Trollheimen. I denne boka får du tips og inspirasjon 
til eventyrlige turopplevelser. Turene som beskrives 
spenner fra korte dagsturer til lange turer fra hytte 
til hytte, og går gjennom vakre seterdaler og over 
sagnomsuste fjell. I tillegg inneholder boka 
interessante artikler og mye nyttig informasjon. 
Boka er rikt illustrert med bilder og kart. 
God tur!

Kr 248,-

se mer på www.tt.no

Vi ønsker å bidra til en verdig gravferd

Døgnvakt: 7288 Soknedal
Mobil 414 52 610 stobb@gauldalen.no

Hytte på Nerskogen?Hytte på Nerskogen?
Skal du selge eller kjøpe hytte?

Iris Jona Hervik
90 97 67 37 

Bjarne Brattbakk 
46 81 93 00

Olav Granheim 
95 30 40 30

Lise Støa Nebel
92 83 71 21

Vi har mer enn 10 års erfaring og solgt hundrevis av hytter i området. Med fi re ansatte lokalisert 
i Oppdal, sikrer vi alle en tett og effektiv oppfølging gjennom hele prosessen. Vi har mange interessenter 
som fortsatt leter etter drømmehytta. Ta kontakt for en prat og et godt tilbud!

Tlf: 72 40 40 30 - oppdal@aktiv.no
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Stedstilpasset arkitekturStedstilpasset arkitektur

I Gisnadalen bygges det hytter 
som er basert på tradisjonell arkitektur 

og tilpasset omgivelsene.
— Før bygde de husene utvendig og inn, 

og det er det vi gjør også, sier Børge Dahle.

Hyttearkitekturen har endret 
seg gjennom tidene, både for   
boliger og for hytter. Etter hvert 
er det blitt mer fokus på å tilpasse 
arktitekturen til omgivelsene, noe 
det finnes mange eksempler på at 
ikke er gjort. 

— Det har vært en periode der 
de har bygd husene innvendig og 
ut. Det vil si at de har latt beho-
vene for romløsninger overstyrt 
hvordan husene ble seende ut 
utvendig, sier Børge Dahle - ivrig 
bygdeutvikler i Rennebu. Børge er 
ivrig talsmann for at vi må gå til-
bake til å bygge husene utvendig 
og inn. Den utvendige arkitekturen 
må tilpasses omgivelsene, og de 

innvendige romdelingene må til-
passes etterpå. 

Det finnes mange eksempler på 
stedstilpasset arkitektur også i Ren-
nebu, og Børge er spesielt begeis-
tret for Vollagrenda.

Tegnet egen hytte
Det var dette som var utgangs-

punktet da Børge begynte å tegne 
en hytte som skulle bygges på 
familiens eiendom i Gisnadalen. 

Han har bakgrunn fra flere 
restaureringsprosjekt og bygging 
av galleriet ved Håggåssetra i Gis-
nadalen. Galleriet har vakt begeist-
ring hos mange, og han har fått 
forespørsel om å bygge hus i sam-

me stil. Galleriet ble derfor inspi-
rasjonskilden  og utgangspunkt for 
hyttetegninga.

Søkte hjelp
Etter at tegningene var ferdig, 

tok han kontakt med Rennebu 
kommune. Der ble han godt tatt 
imot, og fikk klarsignal for å sette 
opp hytta.

Børge følte likevel han man-
glet noe kunnskap før han satte i 
gang, og tok derfor kontakt med 
Trond Narve Stavne i Rennebu 
Hytteservice. Han anbefalte å kon-
takte Sande Hytter, og daglig leder 
Andreas Pütz i Sande ble meget 
begesitret for Børges tegninger og 

tankegang.  Pütz kontaktet et arki-
tektforma i Trondheim som la inn 
tegningene på data, og fikk produ-
sert arbeidstegninger.

Sande fikk avtale om å sette 
opp to slike hytter for Børge i Gis-
nadalen.

Enkel bygningsform
Byggeformen er helt enkel og 

tradisjonell med saltak, men kom-
binert med moderne fasader som 
har store vindu som åpner for lys 
inn og kontakt med naturen. Dette 
gir enkle og renskårne fasader som 
er gode å se på, samtidig som det 
gir enklere vedlikehold.

Dette konseptet kan bygges i 
seksjoner eller moduler med varier-
ende lengder. 

— For Rennebu som hyttekom-
mune er det viktig å fornye seg for 
å etterkomme flere etterspørsler. 
Hytta jeg har tegnet er godt tatt 
imot hos Sande, og de ser mulighe-
ter både på fjellet og langs kysten, 
forteller Børge, som håper Sande 
kan gjøre seg nytte av konseptet 
han har tegnet.

Av Dagfinn Vold

Moderne teknologi gjør det mulig å 
produsere store vindusflater. Dermed 
kan en bygge hytter med stort lysinn-
slipp og som åpner opp for naturen. 
Børge har bevisst latt det stå igjen en 
del trær på tomta. Utstikt trenger ikke 
å bety panorama men kan brytes opp 
av trær.
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Åpenhet er viktig, og vår markedspris i januar ble 
39,05 øre/kWh og i februar 41,91 øre/kWh.

BRUK DIN LOKALE KRAFTLEVERANDØR!

VISSTE DU AT DET ER TRYGT, ENKELT OG

GEBYRFRITT Å HANDLE KRAFT HOS KRAFTLAGET?

72 42 80 20 | kundeservice@krk.no | krk.no
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På tross av uenighetene mellom 
oss har vi hatt mye moro sammen. 
For eksempel en tur til Idaho for 
Thanksgiving,  Disneyland (Califor-
nia) ble besøkt like før jul, en hel-
getur til Death Valley pluss en del 
andre steder. Planen for påsken er å 
sjekke ut Grand Canyon. Det blir helt sikkert også bra.

Guttegjengen jeg er en del av er livet mitt når jeg ikke har andre pla-
ner. Vi spiser lunsj sammen hver dag. Jeg med mine brunostskiver, og de 
med fast food fra butikken vi drar til. Vi har gjort mye sammen og finner 
som regel på noe hver helg. Det går vanligvis i filmtitting og playstation- 
spilling, men i det siste har vi også spilt tennis og golf. Jeg vil huske dem 
for resten av livet.

Som de aller fleste vet har valget preget hele verden, og ikke minst 
USA. Trump har skapt utallige debatter her til lands og kanskje vært litt 
for direkte i noen sammenhenger. Det har ledet til krangel innad i slekter 
og mellom venner, som deretter har hatt tragiske utfall. Amerikanerne 
er som regel enten veldig på høyresiden, eller veldig på venstresiden 
politisk. Vertsforeldrene mine deltok i en slik krangel. Det førte til at de 
mistet en venn de hadde hatt i sju år (det skjedde like etter valget). Etter 
innsettelsen av Donald J. Trump har det roet seg i både media og i sam-
funnet, noe som er veldig bra.

Satser på at året fortsetter slik det har vært så langt og ønsker alle dere 
der hjemme en god påske!

Henrik Skorpe Skjolden

Den 17. august tok jeg farvel med mamma og pappa på Værnes og 
satte meg på flyet til Gardermoen. Tok deretter fly direkte til Newark 
Airport i New Jersey. Jeg og andre utvekslingsstudenter skulle tilbringe 
den første uka i USA sammen på Soft Landing Camp i New York. Etter 
et par dager hadde alle funnet, veldig gode venner som skulle vise seg å 
være nærmest livsviktig for resten av året. Selv om det bare ble en uke i 
New York vil jeg påstå den er godt inne på topp 5-listen over det beste 
med utvekslingsåret.

Jeg møtte vertsfamilien min på Flyplassen i Salt Lake City, Utah. Jeg 
var sikker på at det skulle bli kleint, og det ble det. Jeg var sliten etter åtte 
timer fly, og de var slitne etter å ha shoppet fra klokken seks om morge-
nen. Første “kultursjokket” kom da de hentet meg i en pickup truck. Vi 
dro til en restaurant og spiste middag før vi dro til Ely i Nevada. Det var 
en 4 timers kjøretur.

Ely har vært ”hjemme” i 8 måneder nå og jeg trives godt her. Ely har 
ca 4.200 innbyggere, ligger midt i ingenmannsland og er referert som 
“veikrysset med et par bensinstasjoner” (akkurat slik som Berkåk).

Første skoledag var helt ok. Jeg hadde blitt informert om at det kunne 
bli vanskelig å få seg venner med en gang, så jeg fokuserte på å orientere 
meg og lære navn istedenfor. Jeg holdt selvfølgelig kontakten med venner 
i Norge, så backup planen var klar om det skulle bli vanskelig mentalt, 
men det ble det heldigvis ikke.

Skolen var ikke den nyeste. For eksempel hadde veggene som skilte 
toalettbåsene store gliper mellom seg, så privatliv var det lite av. For-
skjellen mellom de amerikanske klasserommene og de norske var små, 
annet enn stolene med påmontert pult (eller omvendt). De irriterer meg 
fremdeles.

Jeg begynte på fotball (soccer, som de sier i USA) rundt den første 
september. Det kostet hundre dollar, men i og med at det var gjennom 
fotball at guttegjengen jeg er en del av hadde sin opprinnelse, betyr ikke 
prisen noen ting. Amerikanere er veldig enkle å ta kontakt med. Det tok 
derfor ikke mange treningsøkter før jeg visste litt om hver spiller på laget, 
og hvem jeg ville bli bedre kjent med og ikke.

Jeg oppdaget at som utvekslingsstudent kunne man ikke ta seg selv 
for høytidelig. Man må være åpen og by på sine bedre sider. Jeg valgte 
humor, noe som har vist seg å vært et godt valg med tanke på den nåvæ-
rende situasjonen min. I tillegg må man huske at man er ny og det kan 
være at ikke alle vennegjenger er like åpne for ferske medlemmer. Før jeg 
dro hit oppfordret  også organisasjonen til å ikke få kjæreste, spesielt ikke 
med en gang, fordi man heller bør skaffe seg gode venner først. En kine-
sisk utvekslingsstudent hørte ikke på det, og med to måneder igjen av 
året har han enda ikke spesielt gode venner han kan være med i helgene.

Har forstått det slik at mange norske utvekslingsstudenter har hatt 
tragiske opplevelser med vertsfamilien, og at de har delt sine historier 
på internett (deriblant nyhetene). De har blitt låst inne i kjelleren, måtte 
kjøpe sin egen mat, kattetiss på soverommet og så videre. Jeg har hatt en 
helt annen opplevelse. Det tristeste jeg har blitt utsatt for så langt var vel 
på selve julaften da desserten ble servert på pappfat. Og det er vel det.

Etter å ha forhørt meg med andre utvekslingsstudenter har jeg kon-
kludert med at jeg har vært en av de heldigste. Ikke i forhold til beliggen-
het av hjem, men vertsfamilien. Vertsmoren min er 28 år gammel, mens 
vertsfaren min er 29. De har to barn, ei jente på 6 år og en gutt på 2 år. 
Aldersmessig helt annerledes enn familien i Norge, men likevel mange 
andre likheter. Det er interessant å se måten vertsfamilien min gjør ting 
på sammenlignet med det jeg er vant til, spesielt hvordan de oppdrar 
barna. Ulike holdninger og etikk har startet et par diskusjoner mellom 
oss som var nødvendige, men ikke bestandig særlig hyggelige. I Norge 
er jeg vant til diskusjon om alt og ingenting. Jeg tenkte derfor ikke på at 
vertsforeldrene ikke hadde hatt en argumenterende tenåring i hus før, så 
alvorlighetsgraden var nok en annen.

HEI! 
Mitt navn er Henrik og i år er jeg utvekslingsstudent i USA. Året har så langt vært preget 
av både oppturer og nedturer, men det er definitivt oppturene jeg kommer til å ta med 
meg. Og de er det flest av.

Henrik sammen med vertdsfamilien Campeau. 
Far Arleigh, Rowan og Oaklee. Mor Candice var fotograf.



Rennebunytt28

Stian Knutsen,  
Avd. leder / Fagansvarlig / Eiendomsmegler
T. 958 66 162 / stian.knutsen@em1.no

Selge bolig eller fritidsbolig i Rennebu? 

Forbered boligsalget nå, så er du klar  når markedet  er det

Våren nærmer seg, normalt en lønnsom tid å selge bolig. Er du på boligjakt eller kjenner 
noen som skal selge, ta kontakt med meg. Jeg er lokalkjent, og har en stor portefølje med 
aktuelle kjøpere til din bolig.

Berkåk, tlf 979 94 840

Vi ønsker alle
en fantastisk påske

Vi har det meste av
det du trenger til påske 
- som f.eks grillmat og skismurning

mandag-fredag kl 7-23 - lørdag kl 8-21
Påskeaften 8-16

Slåttekarer og Prærieliv
•	Edvard	Hoem	forteller	og	leser
	 fra	utvandrerromanene	sine

•	Frelsesarmeen	i	Trondheim	
	 bidrar	med	sang	og	musikk

Fredag	21.	april	kl	19.30
i Innset kirke 
Billettsalg fra kl 18.30. 

Inngang kr 200 /Barn under 16 år gratis  Enkel servering.

Transport med lastebil og traktor

alle fraksjoner i knust fjell og naturgrus
Leverandør	av	grus

Berkåk,	7391	Rennebu
Mob	926	46	626	
geir_aspeggen@hotmail.com
www.grusirennebu.no

Hyttetomter til salgs

tlf 926 46 626 - www.grusirennebu.no

DRuER
Grønne eller fargede. 500 g. pr pk
Pr kg 35,80



Rennebunytt 29

HEI!
Jeg, Maren Stavne, har nå vært utvekslingsstudent i Texas i 8 måneder, og når jeg først 
fikk vite at jeg skulle tilbringe ett år i Texas, tenkte jeg på cowboyer, store rancher og 
den ville vesten. Det ble helt klart det motsatte, jeg bor i en passe stor by en halvtime 
utenfor Dallas med mye å gjøre, og jeg trives utrolig godt!

Jeg har opplevd mye de 8 månedene jeg har vært 
her, jeg har besøkt statene New York, Florida, Okla-
homa, Utah og Hawaii. Jeg har fått opplevd å feire 
halloween og thanksgiving, jeg fikk også oppleve 
presidentvalget, noe som var utrolig spennende. 
Texas ligger i ”bibelbeltet” der religion står veldig 
sterkt, og regnes som en konservativ stat. I Texas har 
flertallet i flere år stemt på det republikanske partiet 
(rødt), det gjorde de også i fjor under presidentvalget 
der Donald Trump ble president. Trump har vært 
veldig kritisert for uttalelsene sine i media, og det var 
nok ikke så mange som trodde at han faktisk kom til 
å bli den neste presidenten i USA, inkludert meg. Da 
jeg spurte vertsforeldrene mine hvorfor de stemte på 
Trump sa de at de ikke stemte på han som person, 
men mer på partiet. De sa også at de stemte på den 
personen de mente var best, og at Hillary Clinton 
ville vært en dårligere president enn Trump. De fleste 
voksne jeg har snakket med tror at Trump vil gjøre 
en bra jobb som president, så det blir interessant å se 
hvordan det går i årene fremover. 

Skolen jeg går på er nokså stor, med rundt 3500 

elever fra 9. til 12. trinn. Skolesystemet i USA er 
veldig annerledes i forhold til i Norge. Det er ganske 
strengt her, og vi kan ikke gå rundt i gangene uten et 
pass som sier hvor vi skal. Det står også bevæpnede 
sikkerhetsvakter ved noen av inngangene på skolen 
for å passe på om det skulle skje noe. Jeg trives utro-
lig godt på skolen og de aller fleste er veldig imøte-
kommende og spør mange spørsmål om  Norge. 
Noen av de dummeste spørsmålene jeg har blitt stilt 
så langt er nok om vi har internett og telefoner i 
Norge, og om Norge er hovedstaden i Sverige. 

Nå er det bare to måneder til jeg er hjemme i 
Norge igjen, og jeg merker at det blir veldig rart å rei-
se fra livet mitt her borte, og vite at jeg aldri kommer 
til å gå på den samme skolen, og aldri se vennene 
mine her hver eneste dag. Samtidig gleder jeg meg 
masse til å komme hjem til vennene mine og fami-
lien min, og ikke minst friheten jeg har i Norge. Det 
er sant det de sier, ”borte bra, men hjemme best”. 

Maren Stavne

Maren på teater i jula med vertsforeldrene mine Shane og Sariah Norton, i Oklahoma og på surfing på Hawaii.

Nerskogs-
rittet for 
8. gang
Nerskogsrittet ble første 
gang arrangert i 2010, 
og det har vært stabilt 
med deltakere alle år. 

Årets ritt blir søndag 25. 
juni, og det er litt senere enn 
før. Årsaken til dette er at de 
har prøvd å ta hensyn til andre 
arrangement.

— Vi gjorde om litt på tra-
séen i fjor, og dette ble godt 
tatt imot av av løperne, forteller 
Kjetil Værnes som er leder for 
rittet. Årets ritt vil gå i samme 
trasé som fjorårets.

Rittet arrangeres for andre 
gang i regi av sykkelgruppa i 
Rennebu idrettslag, men fortsatt 
med Nerskogen grendalag som 
medarrangør. 

— Grendalaget har ansvaret 
for dugnadsarbeidet med Arve 
Krovld som dugnadssjef. Det er 
en godt innkjørt gjeng som gjør 
arbeidet på en utmerket måte, 
sier Kjetil. 

Statens Vegvesen har strenge 
krav for å arrangere ritt langs 
offentlig vei, og Nerskogsrittet 
har alltid vært flinke til å følge 
opp. I tillegg har de lagt vekt 
på praktisk informasjon på for-
hånd med å henge opp plakater  
i bomveihus og andre naturlige 
steder. 

Rittet har nå i overkant av 
300 deltekere, og det er i følge 
Kjetil et passende antall ut fra 
kapasiteten de har.

Av Dagfinn Vold 
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Hva skal til for å 
komme inn på
boligmarkedet?

Egenkapital, medlåner, finansieringsbe-
vis... Det er mye å sette seg inn i når man 
skal kjøpe for første gang. Snakk med oss. 
Vi kan forklare deg det du lurer på, og 
hjelpe deg å realisere boligdrømmen.

Noen spørsmål er for store for nettet.

Ivar Fjellstad, Terminalveien 8, 7391 Rennebu
tlf 488 44 401 - www.rennebusmia.no

Tradisjonelt smedarbeid – Porter
Mottak av kasserte kjøretøy og skrapmetall

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

ENKELT FOR DEG
BRA FOR BILEN

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

BERKÅK BILSKADE
Karosseriverksted                            
Lakkverksted                                                  
Taksering av skade
Frontruteskifte/reperasjon

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

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

Hva	har	saltet
gjort	med	bremsene
dine	i	vinter?				
Bestill time for ettersyn.  

BERKÅK	BILSKADE	 BERKÅK	BIL
Postmyrveien 12 Postmyrveien 12
7391 RENNEBU 7391 RENNEBU
Tlf 977 78 963 Tlf 72 42 75 90
berkaakbilskade@outlook.com berbil@getmail.no

Sjekk ildstedet på hytta!

Jeg utfører piperehabilitering - ovnsmontering
trekkmåling - brannmur - fasadeskifer - kjerneboring

tette hull etter gammel røykinnføring

Jan Are Haugen, tlf 468 40 774
jan@jahaugen.no
www.jahaugen.no

Trekkproblemer?    Høyt vedforbruk?

Pålegg fra feier?    Fyringsforbud?

Andelen branner som er relatert til ildsteder 
er langt høyere på hytter enn i vanlige boliger
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CC Cowboys kommer til 
Grovasætra og Nerskogskonserten 

lørdag 26. august.

CC Cowboys 
til Nerskogen

Magnus Grønneberg er vokalist 
og frontperson i CC Cowboys, og 
han er ved siden av Agne Sæther 
på trommer eneste igjen fra den 
opprinnelig besetningen som star-
tet i 1989. De to har nå med seg 
veteranene Per Vestaby på bass og 
Jørn Christensen på gitar. Alle er 
veteraner i musikkbransjen.

Bandnavnet stammer fra san-
gen «CC Cowboys» av det svenske 
bandet Imperiet, og det henspeiler 
på amerikanske soldater benevnt 
som Cola Cola Cowboys – Hello 
Hurray, we are the great. We are the 
soldiers of the human race.

Tradisjonell populærmusikk
Grønneberg karakteriserer CC 

Cowboys musikk som tradisjonell 
gitarbasert populærmusikk med 
norske tekster. 

— Det er en stor og romslig bås, 
men vi ønsker å ha et særpreg og 
en signatur med tekster, vokal og 
måten bandet spiller på, forteller 
Grønneberg. 

Deres lange karriere, og at de 
alltid leverer gode konserter, har 

gjort bandet til en institusjon i 
norsk rock. De var ”husbandet” 
under årets Idrettsgalla, og de var 
også et naturlig innslag i den nyli-
ge forestillingen der Ole Paus sin 
70 årsdag ble markert med konsert 
i operaen i Oslo. 

25 år på veien
Bandet ble startet i 1989, og før-

ste album (Blodsbrødre) kom året 
etter. Det albumet fikk de Spelle-
mannsprisen som årets nykommer 
for. I 2015 feiret de 25 år med sitt 
10. album, og dette albumet har 
fått meget gode kritikker.

Spellemann hele sitt liv
Magnus Grønneberg omtaler 

seg selv som spelemann.
— Jeg reiser og spiller veldig 

mye. Mest er det med CC Cow-
boys, men også en del alene. Det 
har jeg gjort i hele mitt liv – helt 
fra ungdomstiden. Jeg har trallet 
siden jeg var barn. Det er på en 
måte en drift i meg, og nødvendig-
het som jeg trives med, forteller 
Grønneberg. 

Han omtaler spilledriften som 
et ”organ” han har i seg, og en 
egenskap, kraft og vilje som er en 
viktig del av hans liv. Livet består 
derfor mye av å jobbe med musikk, 
reise og lage plate. 

— Det er et uttrykksbehov jeg 
har. Møtet mellom meg og publi-
kum, det sosiale samspillet som 
oppstår, er noe av det som driver 
meg.

Viktig å trives
Grønneberg forteller at han 

ikke tenker på publikum når han 
lager nye sang. — Jeg tenker mest 
på at jeg liker det jeg gjør og at det 
holder mål. Derfor tar jeg mest 
hensyn til meg, bandet og de idéen 
jeg har.

Stor entusiasme
Med valget av CC Cowboys 

mener konsertkomiteen i Nerskog-
en grendalag at de når nye musi-
kalske høyder. 

— Vi ønsker å bygge vårt vare-
merke rundt kvalitetsmusikk, og vi 
får ros for at vi tør å ta spenstige 

valg. Det er utrolig morsomt å 
drive med dette, og vi takker for 
all velvilje og entusiasme rundt 
konserten, sier de fire i komiteen 
– Arve E. Witbro, Astrid Snildal, 
Vigdis K. Krovold og Terje Storli.

Til hyttefolket og alle de andre 
som stiller opp hvert år, uan-
sett vær, har arrangøren følgende 
beskjed: 

Kjære gode nerskogsvenner. Vi 
kunne umulig ha fortsatt med dette 
uten entusiasmen fra dere. Det er en 
fornøyelse å oppleve at veldig mange 
av dere gjør denne konsertkvelden til en 
festaften, fyller opp hytta med familie 
og venner og tar med på konsert. 

Tekst: Dagfinn Vold
Foto: Nina Djærff 

Warner Music Norway

Nerskogskonserten 
får i år besøk at 
CC Cowboys – en
 institusjon i norsk rock
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Ja, vi elsker...

Norges ledende salgsutstilling for husflid og håndverk

Berkåk, Sør-Trøndelag, 15. - 17. august 2014

Tema 2014

www.rennebumartnan.no
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www.Terrengen.no
Tlf: 72426560/476 24 600 Adr: Stamnan, 7392 RENNEBU

Det går mot lysere tider, 
ei fin tid for skogsdrift og vedhogst!

Da trenger kanskje saga en sjekk før sesongstart.

Vi har ett godt utvalg av kjeder, sverd, filer og 
sagkjedeolje samt Aspen Miljøbensin.

Terrengen, ditt lokale verksted for landbruks- og småmaskiner!

Kom innom oss for ferske 
håndverksbakte godsaker
• Formkaker
• Eple- og fyrstekaker
• Pølse- og hamburgerbrød

Vi har ukestilbud – følg oss på facebook

Påsketur?

Åpningstider man-fre 10-16  –  lør 10-15
kafé og bakeriutsalg på Torget, tlf 72 42 71 23

Bollehelg 6.- 8. april
Kremboller kr 20,- 
Berlinerboller kr 10,-
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Rennebumartnan 2017:

Satser mer på design og interiør

Årets martnastema er 
SMAK!, og med det ønsker 
arrangørene blant annet å 
skape smakfulle opp-
levelser gjennom design, 
håndverk, småskala mat 
og andre kulturuttrykk.  

- Temaet er en inspirasjonskil-
de som bidrar til videreutvikling 
og nye opplevelser, sier Kenneth    
Teigen, daglig leder i Rennebu-
martnan AS. 

Styret i Rennebumartnan 
bestemt at ”design” skal være et 
satsningsområde for å utvikle, for-
nye og styrke arrangementet. 

- I år jobber vi for å få til en 
design- og interiørutstilling, der 
både lokalt næringsliv og utstill-
ere på årets Rennebumartna skal 
involveres. Vi vil også videreut-        
vikle designutstillinga som vi 
hadde i hallen i fjor. I tillegg har 
vi  planer for hvordan barn og 
unge skal få stifte bekjentskap med 
design-begrepet, forteller Teigen. 

Martnasgjest Kjersti Bergesen
Årets martnasgjest blir Kjersti 

Bergesen, for de fleste best kjent 
som programleder i TVs populære 
interiør- og designprogram ”Tid for 
hjem”. Som martnasgjest skal Berg-
esen stå for den offisielle åpningen 
av årets Rennebumartna, samt at 
hun vil holde et foredrag i løpet 
av åpningsdagen. Bergesen vil også 
bli delaktig i den nye design- og 
interiørutstilling. Hun skal stå for 
den siste finishen, og velge ut og 
plassere kunst- og håndverkspro-
dukter i utstillinga. 

Knivkonkurranse og Strikketog
Også i år blir det knivkonkur-

ranse i samarbeid med Trønder-
kniv, og de vil i tillegg bidra med 
andre spennende aktiviteter. Ifølge 
Teigen er det i skrivende stund 
mange baller i lufta i forhold til 
utstillinger, kulturprogram og 
andre aktiviteter i forbindelse med 
årets martna, og her vil nyhetene 
slippes etter hvert som det blir 
klart. 

- Noe som imidlertid er helt 
klart, er at det også i år vil gå strik-
ketog både fra Oslo og Trondheim 
fredag 11. august. Her er det alle-
rede mange som har bestilt, men 
det er absolutt plass til flere, fortel-
ler Teigen. 

50 nye søkere
Også for Rennebumartnan er 

det viktig å søke utvikling gjennom 
nye utstillere, og ifølge Teigen er 
dette noe arrangørene har jobbet 
mye med gjennom vinteren. 

- Vi er svært fornøyd med 
mange av de trofaste utstillerne 
som kommer tilbake år etter år, 
men både for publikum og oss 
som arrangør er det viktig å søke 
fornying også på dette feltet. Til 
årets martna har vi fått over 50 nye 
søkere, og i løpet av april satser 
vi på å ha det klart hvem som får 
plass, sier Teigen. 

I løpet av vinteren har Renne-
bumartnan også gjort noen grep 
for å forbedre markedsføringen av 
arrangementet, og ifølge Teigen er 
det særlig markedsføring gjennom 
sosiale medier som skal prioriteres 
høyt. 

- Vi satser på en aktiv og god 
kommunikasjon ut mot publikum. 
Rennebumartnan har en egen 
facebookside jeg håper mange vil 
gå inn og like, og gjerne også dele 
artiklene vi legger ut. Sist, men 
ikke minst, er det også veldig tri-
velig om folk stikker innom det 
nye kontoret vårt i andre etasje på 
Rebusbygget, oppfordrer Teigen. 

 
Flytter i nye lokaler

Rennebumartnan flyttet like før 
påske inn i nye lokaler i Rebusbyg-
get på Torget. Her får de nå tilhold 
i andre etasje, vis a vis Mediapro-
fil, i samme bygning som Spiren, 
Bakerikafeen og Frivilligsentralen.

- Etter at Snertne Sneller og  
Birka avviklet sin virksomhet, 
planlegges det nå flytting av biblio-
teket til disse lokalene. Da vil det 
naturlig nok være hensiktsmessig 
for Rennebu kommune å ha våre 

gamle kontorlokaler til disposi-
sjon i tillegg, sier Kenneth Teigen,    
daglig leder i Rennebumartnan AS.

Tekst: Mona Schjølset

Martnasgjest 2017:
Kjersti Bergesen, programleder i TV2s 
”Tid for hjem” er årets martnasgjest.

Foto: TV2/Eivind Senneseth

Martnaskomitéen i arbeid: Hege Dverseth (dugnadsansv.), Anne Kristine Stavne 
(temaansv.), Ingrid Koksvik (Ung skaperglede/Rennebutun), Kenneth Teigen 
(daglig leder), Ingrid Storlimo (kulturansv.), Ingunn Vognild (kjøkkenansv.) 

og Angrim Brattset (teknisk ansv.).

Aksel L. Hansson AS med Jærstolen AKSEL er en av over 50 nye søkere 
til årets Rennebumartna. Stolene som er tildelt klassikerprisen for god deign 

vil få plass i martnans design - og interiørutstilling.
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Drop-in kontor
Rennebu Eiendom, Postmyrvn 19

Møblert kontor på ca 24m2. 
PC	med	gjestekonto,	internettilgang,	vannkoker	og	bord	for	

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

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

Tlf. 72 49 50 00
Åpningstider: Man - fre 07.00-16.00
Tor 07.00-19.00 Lør 10.00-14.00

Syrstadeng Bil AS

UTSTYRET I MAZDA CX-5 ER IKKE VIKTIG I SEG SELV – DET ER HVA UTSTYRET GJØR FOR DEG SOM TELLER. Oppgrader fra Vision ti vårt
høyeste utstyrsnivå, Optimum, for kun 4 900,- og få så mye utstyr at kjørekomfort, sikkerhet og infotainment bidrar til at hver tur blir en nytelse.

MAZDA CX-5 – TOPPUTSTYRT
FÅ UTSTYR FOR OPPTIL 30 000,-*
FOR KUN 4 900,-

RENTEKAMPANJE

2,95%**
UAVHENGIIG AV 
EGENKAPITAL

KAMPANJE 
PÅ LAGER-

BILER!

Startleie 69 000,-. Totalpris/kjørelengde 204 684,-/45000 km. 36 mnd.

Kampanjepris CX-5 
2,2 Awd AT Optimum

468 000,- inkl 
met. lakk og vinterhjul

Privat leie/
leasing 
3 769,-.

Planter og avskårne
i stort utvalg

Frøstativet er på plass

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

Pottelilje
kun kr 19,-

Påskeblomster

Å i Meldal - 7336 MELDAL
tlf 72 49 58 00 - post@fossline.no

Åpningstider: man-fre 8-16  –  tors 8-19

for hele huset

www.fossline.no
Vi har levert kjøkken og bad
til norske hjem siden 1955

Be om å få vår nye
kjøkkenkatalog
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Boktips til påske
For mange betyr påska noen svært kjærkomne fridager, skiturer, god mat, hyttetur og 
late kvelder med tid til både avslapping og sosialt samvær. Ikke minst er det mange som 
senker skuldrene litt ekstra når det blir tid til å slappe av med en god bok. 

Krim har tradisjonelt sett vært 
den sjangeren som er mest populær 
i påska, og ifølge bibliotekar Mere-
the Kjærnes Fossum er det fortsatt 
slik. 

- Ja, det er en helt klar trend, og 
det er tydelig at mange synes dette 
hører med i påska, sier Fossum. 

Barn og ungdom
For de yngre leserne er det 

også populært med spenningsbø-
ker, og her har Jørn Lier Horst og 
Hans Jørgen Sandnes på rekordtid 
etablert seg som en bestselgende 
duo med bøkene om Detektivbyrå 
nr. 2. I den siste boka om de unge 
detektivene, ”Operasjon Sjørøver”, 
finner Tiril og Oliver en underlig, 
gammel tallerken på stranden. Det 
viser seg at denne har tilhørt den 
beryktede sjørøveren Timian Blest, 
og detektivene forstår raskt at de 
er på sporet av noe stort. Bøkene 
i denne serien passer for leselystne 
barn i alderen 6 år og oppover. 

For ungdom i alderen 10-13 
år framhever bibliotekaren ”Luri-
diumstyven” av Bobbie Peers. 
Her møter vi den unge William 
Wenton, som plutselig oppdager 
at han ikke er som alle andre. For 
eksempel er han ualminnelig god 
til å knekke koder, og dette leder til 
en rekke spennende begivenheter. 
Boka ble tildelt Arks Barnebokpris 
for 2015, og i begrunnelsen fra 
skolebarna som stemte fram sin 
favorittbok heter det blant annet 
at den er både skummel, morsom 
og at den var vanskelig å legge fra 
seg. Akkurat slik som god krim skal 
være. 

Mat 
Nye trender innen matlaging 

er bestandig populært, og Fossum 

framhever spesielt  ”Spirer, frø og 
mikrogrønt” av Lina Wallentinson. 
Her finner du nyttige tips om hvor-
dan det på få dager er mulig å for-
vandle tørre frø til frodige, grønne 
spirer fulle av næring. Forfatteren 
beskriver også hvilke frø som gir 
best smak og hvordan spirene kan 
brukes i matlaging. 

- Denne er nylig kommet i 
bibliotekhyllene, og her er det 
mange eksempler på hvordan frø 
kan dyrkes fram til spiselige skudd 
og spirer. Dette er jo også veldig 
næringsrikt, og ble for eksempel 
brukt av sjømenn som trengte kost-
tilskudd, forteller Fossum. 

En annen nyhet på bibliote-
ket er ”Eltefritt brød og himmel-
ske kaker” av Ina-Janine Johnson, 
som står bak en av de største mat-
bloggene i Skandinavia. Etter å ha 
eksperimentert med eltefritt brød 
hjemme, har hun nå utviklet over 
50 varianter av det populære brø-
det. Hun har også lagd en video 
der hun demonstrerer fremgangs-
måten, og denne er til nå vist over 
30 000 ganger på Youtube. I denne 
boken har hun samlet de aller beste 
oppskriftene, og her finner man 
både fine landbrød, grove brød 
med frø og søte brød med sjokola-
de. I tillegg inneholder boken gode 
tips og oppskrifter til kakebaking, 
både enkle og raske kaker, men 
også de som krever litt mer tid og 
teknikk. 

Ny suksess med Harry Hole
Når det gjelder krim er det vel 

få norske forfattere som har hatt 
større suksess en Jo Nesbø med 
sine romaner om Harry Hole. 
Bøkene er oversatt til 50 språk, og 
er så langt solgt i over 30 millioner 
eksemplar verden over. Også den 

siste romanen ”Tørst” har fått strå-
lende mottagelse fra kritikere og 
publikum. Handlingen utspiller seg 
i Oslo, der unge kvinner som har 
vært aktive på sjekkeappen Tinder 
blir myrdet i hjemmene sine. Harry 
Hole blir nok en gang trukket inn 
i etterforskningen, som etter hvert 
avdekker både korrupsjon, maktbe-
gjær og bestialske drapsmetoder. 

I tillegg til denne opplagte leser-
suksessen, anbefaler bibliotekaren 
Cilla og Rolf Börjlunds ”Sov du 
vesle spire”, og Ane Riels ”Har-
piks”. 

I førstnevnte bok møter leserne 
den hjemløse Murien, som kom-
mer over en gråtende jente på 
gaten. Jenta viser seg å være flykt-
ning fra Nigeria. Muriel tar med seg 
flyktningjenta til et sommerhus, 
men her dukker det opp forfølgere 
som slett ikke har gode hensikter. 
Etter hvert som Rikskrim får hånd 
om etterforskningen, rulles det opp 
en sjokkerende virksomhet. Forfat-
terne Cilla og Rolf Börjlund sto 
også bak suksess-serien ”Springflo”, 
som ble vist på NRK sommeren 
2016.

”Harpiks” av Ane Riel vant  
glassnøkkelen for beste nordiske 
spenningsroman i 2016, og handler 
i all hovedsak om syv år gamle Liv, 
og hennes ekstremt dysfunksjo-
nelle familie. Liv er enebarn etter 
at hennes tvillingbror døde, et tap 
som har rammet familien hardt og 
fått problemene til å tårne seg opp 
for dem.

- Uhyggesstemningen er så sterk 
at man ikke vet om man orker å lese 
videre, samtidig som boken er så 
godt skrevet at man bare må, heter 
det i VGs anmeldelse av boken. 

Av Mona Schjølset

Kirkerotte-
teater i 
Rennebu 
kirke
23. april vil trosopp-
læringsutvalget i Rennebu 
prøve noe nytt. 

— Vi har invitert kirkerottene 
til å komme med sin forestilling. 
Oppdal har prøvd dette flere gan-
ger, men dette er første gang i Ren-
nebu, forteller Nina May Havdal 
ved kirkekontoret.

Her kommer en liten forsmak 
på hva forestillingen viser: En dag 
hører Kirkerottene Vesle og Fredo noen 
rare lyder oppe i kirketårnet. Det er 
Viggo svale som ikke klarer å se hvor 
han flyr. Kan rottene hjelpe ham, og er 
Viggo egentlig en svale?

Kari prest er også på vei til kirken 
denne dagen. Med seg på sykkelen har 
hun noe som blir farlig for Kirkerot-
tene.

Teaterforestillingen er beregnet 
for barn mellom 3 og 6 år, men 
den passer også godt for større 
barn og foreldre.

Alt innen
bygging,

vedlikehold og 
vaktmester-

tjenester

Ta kontakt på 
tlf 416 56 996 
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HEI!
Jeg, Sindre Smestu Holm, og Jonas Hårstad dro begge 
opp til Alta høsten for to år siden for å starte på Øytun 
folkehøgskole. Der fikk vi utforsket hva Norges største 
fylke har å by på. Det ble et år fylt med turer både til 
fots og på ski rundt om i Finnmark. Her er det muligheter 
overalt for den som er glad i friluftsliv, jakt og fiske. 
Vi ble glade i Finnmark og ville være her et år til. Derfor 
søkte vi oss inn på studiet friluftsliv ved UiT Alta. 

Studiet er lagt opp sånn at mye av undervisningen er turer. Allerede 
den første skoleuka dro vi på tur. Da gikk vi inn til Iešjávri, Finnmarks 
største innsjø. Her lå vi i seks dager hvor vi fisket både med garn og med 
stang. Vi fikk bra med fisk som vi tilberedte på forskjellige vis; varm- og 
kaldrøyking og i bålgrop. 

Fiskemulighetene er uendelige og vi har fisket en del både i høst og 
i vinter. Bildene er fra Transferelva hvor vi hadde fiskelykken med oss et 
par kvelder i høst!

Senere på høsten var vi blant annet en uke i lag med samene i Smør-
fjord. Her fikk vi være med inne i kverna hvor reinskalvene ble merka 
og dyra ble sortert. Her kom vi tett på reindrifta og samene, noe som var 
veldig spennende. Her bodde vi på tradisjonelt vis i lavvoer. Når vi ikke 
jobbet satt vi stort sett rundt leirbålet. Dit hendte det også at samene tok 
turen og ble sittende til langt på kvelden og fortelle historier fra vidda. 

Med høst er det også tid for rypejakt. Det har vært en kraftig reduk-
sjon i antall ryper i år sammenlignet med i fjor. Men vi fikk uansett en 
del fine jaktturer. Spesielt nå på vinteren har det blitt et par fine langturer 
med snarefangst og jakt. Først en ukes klassetur i Vesterelvdalen. Dette 
var i en kuldeperiode og temperaturen lå på mellom -25 og -32 grader, 
det var skyfritt og vindstille hele uka. Da var det litt småkjølig i teltet, og 
det ble sene kvelder rundt bålet. Men det var bra med ryper og vi fikk 
både rype i snarene og noen med riflene. 

Mot slutten av jakta dro vi til Tana og gikk inn på Laksefjordvidda. 
Her bodde vi i gammer i over ei uke. Her jakta vi, satte snarer og fisket. 
Snarefangsten gikk etter hvert veldig bra og noen dager fikk vi en del 
ryper i snarene. Jakta er også veldig morsom på vinteren for da kan man 
ofte se rypene på langt hold på bakken eller i trærne, for så å snike seg 
innpå. Det er lite som slår en god rype eller fiskemiddag i en gamme 
langt inne på vidda. 

De siste jaktdagene inn mot jaktslutt den 15. mars var jeg en tur ute 
på Sørøya og jaktet hare med et par venner fra Øytunåret. Vi kunne ikke 
ønsket oss noe bedre vær med sol og blå himmel. Den første dagen gikk 
vi ned mot fjæra, her var det nesten ufremkommelig med ski på bena og 
det var et underlig strev å ta seg frem i bratta. Men haren likte seg tyde-
ligvis her og vi fikk skutt hver vår hare. Etter endt jaktdag fikk vi virkelig 
føle på gjestfriheten i Finnmark. Vi var innom nærbutikken i Hasvik og 
kom i snakk med en kar. Når han fikk høre at vi tenkte å sove i telt, men-
te han at vi heller kunne låne huset hans! Vi takket og bukket og fulgte 
etter han bort til huset hans. Vi tenkte kanskje at det var et gammelt og 
dårlig hus, siden han ikke brukte det så mye selv. Men det var et fint hus 
som var delvis nyoppussa. Her kunne vi være så lenge vi ville! De siste to 
jaktdagene så vi mye harer og skjøt også noen. 

Nå er det toppturer og isfiske det går i før det også blir kajakkpadling 
utpå våren. Hvor veien går videre til høsten er ennå ikke helt avgjort for 
min del, mens Jonas fortsetter på bacheloren i friluftsliv hvor det neste 
skoleåret foregår på Svalbard. 

Jonas Hårstad og Sindre Smestu Holm 

Én av årets første soloppganger.

Jonas på fluefiske i Transferelva.

Sindre på fiske i Transferelva.

Lavocamp i Smørfjord.
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NERSKOGSKONSERTEN
Skarbakkan, Nerskogen
lørdag	26.	august	kl	19.00
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26.	august	er	det	
konsert	med	
CC Cowboys 

i naturskjønne 
omgivelser på 

Nerskogen  
Kjøp	billetter	til	

årets konsertopplevelse på: 
www.ticketmaster.no

Arrangør:

Nerskogen	grendalag

Bill. kr 400,- + avg

Billetter:Samarbeidspartnere:

CC Cowboys

Nerskogen

Mer informasjon om Nerskogen 
www.nerskogen.net

www.nerskogsrittet.no
www.nerskogenlandhandel.no

Nerskogen	har	unike	kvaliteter	for	
friluftsliv	både	vinter	og	sommer. Her kan 
du boltre deg i urørt natur innover Trollheimen 
med besøk på	Jøldalshytta, eller ta en skitur 
langs milevis med velpreparerte skiløyper. 
Vil du ha en skikkelig utfordring har du muligheter 
for fantastiske	toppturer	i	Trollheimen til 
Svarthetta, Trollhetta eller Blåhø. 
Ønsker du mer fart er Nerskogen Skisenter 
stedet - eller du kan rett og slett bare kose deg i 
sola med kaffe, en sjokoladebit og ei god bok ...

Besøk nybutikken vår Nerskogen	Landhandel	
- butikken har åpningstider tilpasset fritidsbeboerne. 
Butikken selger også lokalprodusert	mat.

Nerskogen	har	alle	muligheter
-	for	hele	familien!

– med natur for en aktiv fritid og gode opplevelserTrollheimen Husky

Nerskogen Skisenter

Nerskogen Landhandel

G
ode skim

uligheter
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Regler for 
snøscooter-
kjøring
Utvalg for miljø, teknikk og 
landbruk fattet i møte 9. desem-
ber 2009 vedtak om nye vilkår 
for bruk av snøskuter i utmark 
(ofte omtalt som kjøretidsbe-
stemmelser).

Vilkårene gjøres gjeldende fra 1. 
januar 2010 og lyder som følger:
1.  Kjøring kan foregå på 
 snødekt mark og på
 islagte vann/vassdrag til og 
 med 20. april evt. 2. påske-
 dag når denne kommer 
 senere enn 20. april.
2.  På hverdager er det tillatt å  
 kjøre mellom kl. 07.00 – 
 21.00.
3.  På lørdager og dager før 
 helligdager er det tillatt å 
 kjøre mellom kl. 08.00 – 
 18.00.Dette gjelder også 
 påskeaften, og julaften når 
 denne faller på lørdag.
4.  På søndager og helligdager 
 er det tillatt å kjøre mellom 
 kl. 08.00 – 10.00 og 
 16.00 – 21.00.
5.  Kjøretider spesielt for påska:
 5.1  Ingen kjøring tillatt lang-
  fredag
 5.2  Første påskedag er det 
  tillatt å kjøre mellom 
  kl. 16.00 – 20.00.
 5.3  Andre påskedag er det 
  tillatt å kjøre mellom 
  kl. 10.00 – 21.00.
6.  For dispensasjoner gitt etter 
 §5b (funksjonshemmede) er 
 kjøretider for alle dager 
 (inkl. høytider) mellom 
 kl. 08.00 – 21.00.

Vilkårene er vedtatt med hjem-
mel i § 7 i forskrift for bruk av 
motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag.
Det medfører at vilkårene gjel-
der for alle dispensasjoner gitt 
med hjemmel i forskriftens §§ 5 
og 6. I tillegg gjelder kjøretidsbe-
stemmelsene der kommunen har 
satt de som vilkår i tillatelser til 
motorferdsel uavhengig av hvil-
ken hjemmel som er brukt.

For motorferdsel som foregår 
innenfor rammenav motor-
ferdselloven (dvs. som ikke er 
omsøkt) gjelder ikke kjøretidsbe-
stemmelsene. Dette gjelder bl.a. 
motorferdsel i jord- og skog-
bruksnæring.

Navn Telefon Adresse Soner
Alf Erik Lånke 918 46 029 Nerskogen, 7393 Rennebu 1,2,3,4
Arild Stene 906 04 207 Grindal, 7393 Rennebu 1,2
Arnstein Krokhaug 907 88 890 Innset, 7398 Rennebu 4,6,7,8
Asbjørn Stavne/Olav Stavne 908 80 986/482 83 580 Stamnan, 7392 Rennebu 2,3,4
Bjørn Eithun 414 15 147 Innset, 7398 Rennebu 6,8
Bjørn Tore Dullum 970 79 005 Stamnan, 7392 Rennebu 1,2,3,4,5
Einar Holden/Jan Eirik Holden 975 08 544/958 06 851 Ulsberg, 7398 Rennebu 4
Erling Nygård 72 42 58 26/997 42 551 Innset, 7398 Rennebu 6,8
Frode Havdal 952 15 640 Gisnadalen, 7397 Rennebu 4
Harald Kvam 997 42 552 Nerskogen, 7393 Rennebu 1,2
Ivar Næverdal 72 42 52 28/926 12 899 Innset, 7398 Rennebu 6,8
Ivar T. Hoel 907 21 336 Stamnan, 7392 Rennebu 1,2,3,4,5
Jakob Hamre Gunnes 913 47 435 Gunnes, 7392 Rennebu 4
Joar Skamfer 932 09 117 Berkåk, 7391 Rennebu 6
John Arve Nybro 918 37 209 Øvre Bergslia 23, 7336 Meldal 1,2,3,5
John Håkon Hoset 481 15 515 Grindal, 7393 Rennebu 1,2,3
John Olav Halgunset 72 42 58 66/995 80 775 Innset, 7398 Rennebu 7
John Olav Vognild/Arne Vognild 72 42 64 21/416 54 516 Nerskogen, 7393 Rennebu 1,2,4
John Sivert Hoel 416 83 132 Voll, 7393 Rennebu 2,4,5
Jon Austberg/Odd Bjarne Havdal 415 33 967/909 15 448 Ulsberg, 7398 Rennebu 6,8
Karl Magnus Holberg 412 72 597 Nerskogen, 7393 Rennebu 1,2,3,4
Kjell Lund/Henrik Lund 72 42 64 14 Nerskogen, 7393 Rennebu 1,2
Kjell Sæther 906 37 293 Grindal, 7393 Rennebu 1,2,3,4,5
Knut Berntsen 917 17 983 Skugglia, 7391 Rennebu 6
Knut E. Sponaas 72 42 61 38/951 50 145 Grindal, 7393 Rennebu 1,2,3
Knut Haugen /Arnt Haugen 926 61 100/988 15 525 Stamnan, 7392 Rennebu 1,2,3,4
Kristian Aasbakk 982 32 644 Berkåk, 7391 Rennebu 6
Kåre Inge Nygård 928 15 475 Ulsberg, 7398 Rennebu 6,7
Kåre Jan Flotten 72 42 56 69/481 07 217 Ulsberg, 7398 Rennebu 6,7
Lars Stokke/Hallgeir Stokke 72 42 58 92/72 42 52 25 Innset, 7398 Rennebu 6,7,8
Morten E. Eggan 72 42 56 60/482 92 857 Ulsberg, 7398 Rennebu 6
Nils Flå/Martin Grendal 72 42 61 63/415 53 904 Grindal, 7393 Rennebu 1,2
Ole Kristian Olsen 72 42 62 68/970 34 726 Gisnadalen, 7397 Rennebu 4
Ove Einar Drugudal 951 85 362 Voll, 7393 Rennebu 1,2,5
Ove Roger Rømo 918 56 323 Grindal, 7393 Rennebu 5
Rennebu Bygdeservice, v/Rune Hilstad  993 07 823 Orklaveien 114, 7335 Jerpstad. 1
Rennebu Grus v/Torstein Engen 72 42 74 57/944 87 876 Berkåk, 7391 Rennebu 6,8
Rune Hilstad  993 07 823 Orklaveien 114, 7335 Jerpstad. 1
Svein Pedersen 906 05 672 Berkåk, 7391 Rennebu 5
Sveinung Kosberg/Oddvar Bjerkås/ 916 40 473/916 39 558/
Hans Joar Skamfer 977 90 576 Berkåk, 7391 Rennebu 6
Terje Frøseth 72 42 62 25/901 91 579 Grindal, 7393 Rennebu 1,2,3,4,5
Torbjørn Sanden 72 42 62 50/906 23 507 Grindal, 7393 Rennebu 1,2,3,4,5
Torleif Kristiansen/Stig Kristiansen 72 42 66 35/976 80 819 Stamnan, 7393 Rennebu 1,2,3,4
Anders Garli 72 43 49 44 7288 Soknedal 1

Oversikt over leiekjørere snøscooter 
for vintersesongen 2016/2017
Motorferdsel i utmark – bruk av leiekjørere snøscooter.
Bestemmelsen om leiekjøring er en sentral bestemmelse i 

motorferdselloven. Det er fra sentrale miljøvernmyndigheter 

et ønske at ved motorferdsel i utmark  skal 

leiekjørere i størst mulig utstrekning benyttes. 

For å redusere kjøringen, bør nødvendig 

transport med snøscooter i størst mulig 

utstrekning skje som leiekjøring. 

Rennebu kommune er oppdelt i 8 soner for leiekjøring. 

Det er for perioden 2016 - 2017 godkjent 55 leiekjørere, 

alle sonene har god dekning. 

En leiekjører kan ta på seg oppdrag som: 

•  transport mellom bilveg og hytte. (Det er her ikke stilt nærmere detaljkrav med 

 hensyn til avstand mellom bilveg og hytte, eller hva slags type transport  det må gjelde.) 

•  tilsyn med privat hytte etter eierens oppdrag 

•  transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse

•  transport for massemedia på reportasjeoppdrag 

•  transport av funksjonshemmede 

•  transport av ved 

•  transport etter dispensasjon gitt av kommunen.

Ved spørsmål kan Rennebu kommune, Enhet for landbruk og miljø kontaktes på tlf 72 42 81 00
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Bildekveld frå fær i tiin
Grindal grendelag inviterer til 
stemningsfull bildeframvisning 
fredag 7. april kl 20.00-22.30 

i Fredheim.
Vi viser fram gamle bilder av folk, 
dyr, hus og landskap på Grindal. 

Servering. Inngang 50,-. 
Velkommen!

Hyggekveld i Røde Kors-huset 
onsdag 26. april kl. 19.00
 - Musikk og sang
 - Servering
 - Tema innslag
 - Åresalg

Styret

Hjertelig takk for omtanke 
og oppmerksomhet ved 
Anne-Mari Troøiens bortgang.

Hilsen Synnøve m. fam
Marie m. fam

Årsmøte i UL Framtidsvon
23. april kl 20 på Sandbrekka

Vanlige årsmøtesaker.
Saker som ønskes tatt opp sendes 
Bjørn Tore Dullum innen 18.04. 

Styret

Nordskogen bedehus til salgs – til høystbydende

Areal tomt  ca. 0,6 daa. 
En har allerede 
meldt interesse.

Ta kontakt på tlf 982 53 859

Vårkonsert med allsang
I Kultursalen, Berkåk søndag 23. april kl. 19.00

 Program
 • Korsang av Rennebu Songkor
 • Mye allsang (mest Prøysen)
 • Åresalg / kaffesalg
 • Musikk: Arne Ree med flere

Gratis inngang - Velkommen!
Arr: Lions Club Rennebu

Premieutdeling poengrenn 2017
i Kultursalen tirsdag 18. april kl 18.00
Pizza og brus, kaffe og kake.
Det blir vist bilder og video fra sesongen!

RIL Skigruppa

Salg av kaffe og kake 
på Ramssjøen

Skjærtorsdag kl 11-15 blir det 
salg av bålkaffe, kake og pølser 

på Vidalshytta hos 
Toril og Einar Skjerve (rett ned for 

Sælehuset på Ramssjøen). 
Løype fra Hauktjønna parkering.

NB: all inntekt går til 
Kirkens Bymisjon

Ønsker ingen oppmerksomhet 
på dagen min.

Asbjørg

Salg av jubileumshefte 
til Rennebu Pensjonistforening 

40 år - kr 200,-
Henv. Tor Næve mob 915 87 388

Årsmøte 
i Pårørendeforeninga i Rennebu

på Frivilligsentralen 
torsdag 27. april kl.19.00 
Foreninga sin videre drift 

og engasjement blir 
hovedsak på møtet.
Alle som er eller har 

pårørendeansvar oppfordres 
spesielt til å komme.
Enkel kaffeservering.

Vel møtt!

Rennebu kommunes kulturpris 2017
Rennebu kommunes kulturpris har som formål å stimulere 
kulturarbeidet i kommunen og gjennom prisen vise at det 
offentlige anerkjenner og setter pris på det frivillige kultur-
arbeidet som utføres.
Kulturprisen deles ut til enkeltpersoner eller grupper med 
tilknytning til Rennebu kommune. Lag, foreninger eller 
institusjoner i Rennebu kan også tildeles prisen.
Enkeltpersoner, lag og foreninger kan sende inn skriftlig og 
begrunnede forslag til kandidater til kulturprisen innen fristen 
den 1. mai.
Opplysninger om kandidaten samt forslagsstiller behandles 
fortrolig.

Temakveld om Syria
Menneskene - Landet - Krisen - Mulighetene
Kultursalen Berkåk tirsdag 25. april kl 19-21.30

Gjester:
• Hilde Halseth med tonefølge, minikonsert
• Oddny Gumaer fra hjelpeorganisasjonen Partners
• Ahmad Muhriz, syrisk-norsk østfolding med egen bedrift i 

Norge og aktiv i integreringsarbeid
• Flere av våre egne deltar

Kaffe og noe å bite i!
ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN!
Arr: Frivilligsentralen og Flyktningtjenesten

Velkommen til inspirasjonsdag

FRAMTIDSMULIGHETER I  LANDBRUKET

Bønder, rådgivere, politikere og næringsliv inviteres 
til dialogsamling med  friske foredrag. 

Mjuklia Leirsted og Gjestegård 
Tirsdag 18. april kl 10.00 - 15.00  

Tema: Er det framtidsmuligheter for Rennebubonden? 
Rekruttering, aktivt landbruk, beitebruk, skogbruk og utmark, 
bygdenæring.

Foredragsholdere: Lars Morten Rosmo, Ragnhild Borchsenius, 
Solveig L. Kvam og fylkesskogmester Tor Morten Solem.

Målet med dagen er å inspirere og  få innspill til 
landbruksplan for Rennebu.
Møt opp! Det er nå DU har muligheter til å påvirke utviklingen av 
landbruket i Rennebu.

Påmelding til landbrukskontoret 
evy.ann.ulfsnes@rennebu.kommune.no 
eller ring tlf 72 42 81 43 

Arrangør: Arbeidsgruppen for landbruksplan, 
Rennebu kommune

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

Støtt løypekjøringa 
på Nerskogen

Nerskogen Løypeforening ønsker alle en riktig god 
påske med mange fine skiturer for store og små!

Støttekontingent på kr 500 kan betales
til kto. 4260 71 02567

eller hos Joker Nerskogen

www.nerskogenloypeforening.no

Dette skjer i Rennebu!
06.04 Mottak av klær Refshus skole 16-18
06.04 Bibelundervisning Hoelsmoen 20.00
07.04 Basar. Stamnan grendalag Sandbrekka 19.30
07.04 Bildekveld frå fær i tiin Fredheim, Grindal 20.00
09.04 Gudstjeneste Nerskogen kapell 11.00
11.04 Strikkekafe Frivilligsentralen 17.00
12.14.4 Påskemøter Hoelsmoen
13.04 Høymesse Rennebu kirke 11.00
 Gudstjeneste Rennebu helsesenter 16.00
 Høymesse Berkåk kirke 19.00
 Gudstjeneste Nerskogen kapell 20.00
16.04 Gudstjeneste Berkåk kirke 11.00
 Gudstjeneste Innset kirke 20.00
17.04 Gudstjeneste Rennebu kirke 11.00
18.04 Formiddagstreff Omsorgsboligen, Berkåk 11.00
18.04 Premieutdeling poengrenn Kultursalen 18.00
19.04 Fintfeltkarusell Gammelstødalen 
 Rennebu skytterlag                  siste påmelding innen 18.00
20.04 Babysang Friv.sentralen 12.00
20.04 Årsmøte Skytterhuset 19.00
 Rennebu Austre gr.eierlag Gammelstødalen
23.04 Gudstjeneste Innset kirke 11.00
23.04 Sykkelkarusell Stamnan 12.00
23.04 Forestilling, Kirkerottene Rennebu kirke 12.00
23.04 Vårkonsert. arr Lions Rennebu Kultursalen 19.00
25.04 Temakveld om Syria Kultursalen 19.00
26.04 Hyggekveld Røde Kors-huset 19.00
27.04 Formiddagstreff Staure 11.00
27.04 Hyggestund m/kvinnegruppa Helsesenteret 12.00
27.04 Årsmøte Pårørende foreninga Frivilligsentralen 19.00
30.04 Sykkelkarusell Voll 12.00

Levering av
veigrus,

singel og pukk
i Rennebu og på Kvikne

Ta kontakt med

Kåre´s Transport as
Kåre Olav 411 48 496

Kåre 416 56 990

-garasjesalg; stadig nye varer
-besøk fjøset og stallen

-salg av Trollheim kjøttprodukter

gårdsmat og gårdsopplevelser

Åpen gård på Svengård, 
påskeaften kl 11-14

Ta påskefrokost/-lunchen
på Svengård påskeaften 

Vi dekker ett stemningsfylt bord med godsaker
kr. 90,- pr. pers – Barn under 10 år gratis

www.trollheim-nerskogen.no


