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Påskesol i Jøldalen med Svarthetta i bakgrunnen. 
Foto: Dagfinn Vold
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Lars Eivind og Martin tar en pust i bakken
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Abonnement Gratis alle husstander 
 i Rennebu, Jerpstad, 
 Kvikne og Soknedal.
 
Opplag dette nummer
 4.500
 Sendes ut til alle 
 hytteeiere i Rennebu og 
 på Kvikne i tillegg til 
 vanlig distribusjon.

Abonnement 
Rennebu Nytt

kr 350 pr. år

Kontakt 
Mediaprofil AS

Berkåk, 7391 Rennebu
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mari@
mediaprofil.no

Legevakt i 
Rennebu!

Legekontoret - 72 40 25 40
er åpent til og med 

onsdag 04.04. kl 12.00

ELLERS:
Legevakt 

- 72 48 01 00
Akutt hjelp/ambulanse 

- 113

”Tusen meter over hverdagen” het det i en reklame fra et 
turiststed lenger sør i landet. Påsken er en tid da svært mange 
søker mot høyden og fjellet for å komme bort fra hverdagen. 
Folk strømmer til hyttene og ut i løypene og håper på sol over 
hvite vidder i storslått natur. Det er en fantastisk mulighet og 
et privilegium å kunne veksle mellom hverdag og rekreasjon 
på denne måten og er det beste bidrag til styrking av folke-
helsen.

Vi som bor i Rennebu er så heldige å ha disse natur-     
herlighetene rett utenfor stuedøren. Mange bygdefolk er flinke 
til å bruke naturen og fjellet. Jeg tror også de fleste i Rennebu 
synes det er positivt at folk som bor andre steder og ikke minst 
i byen, kan trekke til Rennebu i sin fritid for å finne avkobling. 
Naturen må være for alle, og vi som forvalter disse herlighet-
ene bør kunne glede oss over at flest mulig får del i dem. 

Rennebu har satset mye de senere årene på å framstå som 
hyttekommune. Mange grunneiere har skaffet seg inntekter 
ved tomtesalg, andre ved å bygge hytter, innrede dem eller ved 
å tilby ulike former for servicetjenester. Gradvis er det vokst 
fram et næringsliv som baserer mye av sin virksomhet nettopp 
på hytteboerne. I en tid da færre og færre livnærer seg i land-
bruket betyr dette en kjærkommen tilvekst til næringsgrunn-
laget i bygda. Trolig ligger det her et betydelig potensial som 
ennå ikke er utnyttet. 

Politikere og kommunestyre kan i liten grad selv skape nye 
arbeidsplasser.  Men vi kan bidra ved å stimulere til kompe-

Ordførerens hjørne
”Tusen meter over hverdagen”

tansebygging og entreprenørskap.  Etablerte næringsutøvere 
kan bevisstgjøre seg på innovasjon og nyskaping. Det er behov 
for tilrettelegging for etablering av flere tjenester i fritidsmark-
edet. Rennebu bør over tid kunne tilby gode fasiliteter som 
turistdestinasjon. Sentralt plassert som vi er ved foten av flere 
nasjonalparkområder skulle vi ha unike muligheter til økt  
verdiskaping, dersom vi ser og utnytter dem. 

Et annet interessant faktum er at pilegrimsleden som går 
gjennom bygda, har fått status som Europeisk kulturvei og 
er nå en av de tre viktigste pilegrimsveier på linje med vei-
ene til Santiago de Compostela, Canterbury og Roma. Det er 
innledet et viktig samarbeid for å markedsføre disse veiene i 
hele Europa. Vi har allerede registrert økt trafikk langs leden av 
pilegrimer bl.a. fra Tyskland de siste par somrene. De som går 
gjennom bygda må få tak over hodet og møtes med gjestfri-
het. Hvis ikke, kommer de ikke igjen. Mulighetene ligger her 
- nå må vi ikke skusle dem bort!         

 Til sist: ”Tusen meter over hverdagen” – vi startet med å 
si at påsken er en tid da mange søker mot høyden og fjellet 
for å komme bort fra det hverdagslige. Men påske handler 
også om å se utover det trivielle og tilvante på en annen måte. 
Påske hjelper oss til å løfte blikket. Det snakkes så mye om 
krise i våre dager; økonomikrise, miljøkrise etc. Jeg har lest at 
det kinesiske ordet for krise består av to ulike tegn, ”fare” og 
”håp”. Visst lever vi i fare, som mennesker. Det ser vi nok av. 
Men det finnes også håp. I krisen ligger også en mulighet – et 
Håp! Det er nettopp det ”arven fra Jerusalem”,  høytidens inn-
hold vil formidle til oss.  God påske!

Ola T. Lånke 
- ordfører

Påskehilsen fra 
Vonheim barnehage

Påska står for døra og forhåpentligvis gode fridager i vente for de 
fleste. Vi som tilbringer dagene våre på Vonheim barnehage har godt 
grunnlag og god trening i både skigåing og aking. Hele barnehage-
året er vi på turer i nærmiljøet. De største barna har av og til lange 
turer, som for eksempel til Mjuken, mens de yngste har nok med 
en tur oppi Gapahuken på eget uteområde. Stedet som vi har felles, 
og som alle benytter seg av og er veldig glade i er NM- bakken. Der 
er vi ofte. Vi drar med oss akematter og brett, de eldste på ski, mat-
pakker og varm drikke på termos. Aller best blir det når vi tar med 
oss bålpanna og steker pølse og karbonader m/brød. Er været surt 
får vi låne Skistuggu, og spiser maten vår der. Nylig hadde vi Ski- og 
akedag for de største fra Loftet, Storstuggu og Kjillarstuggu. En flott 
dag i strålende vær med blide og aktive barn og voksne. Noen dager 
senere hadde de aller minste fra Litjstuggu og Kammerset sin ake-
dag i bakken. Herlig!
Vi ønsker alle Rennebunytt-lesere GOD PÅSKE!

Det smaker godt med pølse etter mange runder i skibakken

Leander, Ragnhild og Eileen på akematta
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Merete Fossum trives 
egentlig best når hun får hånd-
tere journalistblokk og kamera 
selv, men må vel bare finne seg 
i å stille på motsatt side når 
hun nå går inn i stillingen som 
markeds- og utviklingssjef på 
Bygdasenteret. 

– Jeg innrømmer at det er 
litt uvant å være intervjuobjekt, 
men skjønner at det må til i 
denne jobben, smiler Merete. 

Utdannet journalist
Merete er utdannet journa-

list, og har siden hun avslut-
tet utdanningen stort sett hatt 
sin faste base i Trondheim. 
Hun har opp gjennom årene 
jobbet med mange spen-
nende prosjekter, bl. annet 
”Kommunenvår”, som man-
ge næringsdrivende også i 
Rennebu har samarbeidet med. 
Hun har også vært redaktør for 
fagbladet ”Matsikkerhet”, i til-
legg til mange frilansoppdrag. 
Senhøsten 2009 flyttet Merete 
tilbake til Rennebu, og har nå 
tatt over hjemgården Søstuggu 
Grindal. 

Hesteinteressert
Ifølge Merete er det mange 

fordeler med å bo i Rennebu, 
men en av de aller største er 
muligheten til å dyrke sin store 
lidenskap, som er hester, og da 
travhester i særdeleshet. 

– På stallen står det for 
tiden fire hester, hvorav en 
løpshest og ei avlshoppe er å 
regne som mine på papiret. Jeg 
bruker mye tid på dem, men 
det er stort sett kvalitetstid, 
forteller Merete. Interessen for 
hester er noe Merete har hatt 
med seg helt fra hun var lita 
jente, og ifølge henne selv har 
den ikke avtatt med årene. 

– For mange jenter daler 
interessen betraktelig når de 
blir 12-13 år, men for meg har 
det nesten vært motsatt, smiler 
Merete. 

Interessant oppgave
Jobben som markeds- og 

utviklingssjef på Bygdasenteret 
ser hun på som en spennende 
utfordring. – Jeg ble forespurt 
om dette kunne være noe for 
meg, og jeg syntes det hørtes 
interessant ut. Siden har det 
gått slag i slag, sier Merete. 
Som den erfarne journalis-
ten hun er, vil hun helst ikke 
ha noen klar formening om 
hvorfor akkurat hun ble fore-
spurt om å ta jobben, men 

det er vel ikke urimelig å anta 
at hun kan ha gjort seg posi-
tivt bemerket hos det lokale 
næringsliv gjennom arbeidet 
med ”Kommunenvår”. 

Servicesenter
Ifølge Merete har hun blitt 

godt tatt imot av alle som er 
involvert i Bygdasenteret. 

- Det er en bredt sammen-
satt gruppe av aksjonærer som 
er inne i bildet, og til sammen 
sitter de inne med utrolig mye 
kompetanse på ulike felt, så 
jeg har mange å spørre til 
råds hvis jeg lurer på noe, sier 
Merete. Hun framhever også 
nettverket til de 10 aksjonære-
ne, som vil bli veldig viktig for 
hennes jobb videre framover. 
Noe av det som står mest sen-
tralt i den videre utviklingen av 

Bygdasenteret 
– et servicesenter for hele bygda

Beklager rot med distribusjonen av Rennebunytt
De to foregående utgivelsene av Rennebunytt har hatt rot med distribusjonen. Derfor er det flere 

som ikke har fått bladet til riktig tid – mens noen aldri har fått bladet i postkassa si.
Dette beklager vi. Vi har tatt kontakt med Posten for å få klarlagt hva som har gått galt, og vi gjengir her 

svaret vi fikk:
For kort tid siden la Posten ned Rennebu Distribusjon. Posten som tidligere ble
distribuert derfra er nå flyttet over til Oppdal/Meldal Distribusjon. Denne overgangen ble nok taklet på 

en dårlig måte fra vår side. Noe av deres reklame ble lagt feil på grunn av omlegginga. Dette på grunn av at 
ruter var lagt inn feil i vårt datasystem.

Nå lover Posten at alt skal være sjekket og ordnet, og de ville ta en ekstra kontroll når dette bla-
det ble levert inn til dem tidligere i uka

Vi håper derfor at Rennebunytt kommer i postakssene til alle og til riktig tid denne gang. Skulle 
det være noen som ikke får det eller ikke får det til riktig tid, setter vi stor pris på å bli kontaktet.

Dagfinn Vold - redaktør

Bygdasenteret, er arbeidet med 
en tjenestedatabase. 

– Vi ønsker å tilby et vidt 
spekter av tjenester både til 
fastboende og hyttefolk, i før-
ste omgang renholds- og vakt-
mestertjenester. Det kan være 
rundvask av hytta, snømåking, 
plenklipping eller bortkjøring 
av rask, sier Merete. ”Kortreist 
og solid arbeidskraft til en 
hyggelig pris” er et slagord 
Bygdasenteret skal jobbe mot, 
og ifølge den nye markeds- og 
utviklingssjefen har de kom-
met godt i gang. 

– Renholdstjenesten vår 
er allerede operativ, så hvis 
noen har behov for vaske-
hjelp er det bare å ta kontakt, 
smiler Merete, som gleder seg 
til å komme skikkelig i gang 
med å få utviklet Rennebu 

Bygdasenter til et velfunge-
rende servicesenter for hele 
bygda. 

Av Mona Schjølset

Merete Fossum er markeds-  
og utviklingssjef ved 
Bygdasenteret, mens Ola Øie er 
én av eierne av senteret.

Send oss din epost-adresse?
Rennebunytt i samarbeid med Rennebu kommune ønsker å 

motta flest mulig epost-adresser fra dere som er fritidsboere her 
i Rennebu. 

Bakgrunnen for dette er at vi ønsker å forbedre informasjons-
mulighetene overfor dere fritidsboere, og dermed ha mulighet for 
å komme ut med informasjon som vi synes er viktig å gi dere på 
en rask og effektiv måte

.
Epost-adressene vil ikke bli gitt videre, og det er naturligvis 

frivillig om dere vil sende inn epost-adressen.
Epost-adressen kan sendes til: dagfinn@mediaprofil.no

Dagfinn Vold - redaktør
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Reinkjøtt
fra egen reinflokk 

i Trollheimen
- slaktet og bearbeidet lokalt 

med godkjenning av Mattilsynet

bog - stek - filet - skav
Ta kontakt for avtale

Du finner oss på 
Nerskogen

- like sør for grensa 
mellom Rennebu 

og Oppdal. 
Skilt ved veien!

Fritidsboliger med høy standard 
på Nerskogen i Rennebu, 

med Trollheimen som 
nærmeste nabo!

Ånegga 
Hyttegrend

VISNING

Sørvendte fritidsboliger under oppføring med fantastisk 
utsikt over Granasjøen, Ramsfjellet og Leverdalen.

Kjempefine turmuligheter både sommer og vinter, og om 
vinteren er det oppkjørt skiløype som nærmeste nabo.

Vi har visning 
onsdag 4. april kl 12 - 18, ellers etter avtale.

Ta kontakt for avtale med
Ånegga Eiendom AS

Trond Narve Stavne - tlf 915 73 627
Magnar Skjerve - tlf 905 92 643

ånegga.no

Byggesettene er levert av 

www.sande-hytter.no
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Rennebu Nedre Handel AS
Voll, 7393 Rennebu  tlf 72 42 65 50

Alltid ferske brød

Vi har en flott 
frukt- og grøntdisk

Nye åpningstider:

Mandag - fredag  9-18

Lørdag 9-17

Gladmandagsrabatt: ÷5% 
på alle dagligvarer hver mandag
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Røde Kors 
beredskap i påska

Påskeferien er naturlig-
vis høysesong for Røde 
Kors Hjelpekorps, og 
selv om hjelpemann-
skapene håper på en 
rolig påskefeiring, er 
de i full beredskap 
døgnet rundt gjennom 
hele påskeuka. 

Mannskapene fra Rennebu 
Røde Kors har sin faste base i 
vakthytta på Ånegga, og her er 
det kontinuerlig vakt, med tre 
personer i beredskap hele døg-
net. Ifølge leder i RRKH, Ove 
Einar Drugudal, er det både 
sosialt og trivelig på hytta mel-
lom oppdragene. 

– Selv om det er bare tre 
personer som har vakt, er det 
nesten bestandig flere tilstede, 
forteller Drugudal. Det er 15 
personer som deler på påske-
beredskapen, og Drugudal 
skryter av sine mannskaper. 

– Her er det mye flott ung-
dom som stiller opp for å gjøre 
en innsats, og alle er ivrige 
og lærevillige for å ta de nød-
vendige førstehjelpskurs og 
godkjenninger, sier Drugudal. 
Vakthytta har også fått en nød-
vendig oppgradering med nytt 
gulv innendørs, og ny veranda. 

– Det var Ånegga Vasslag 
som bevilget kr 10.000, og 
da fikk vi mulighet til å gjø-
re en slik oppgradering, sier 
Drugudal. Han benytter også 
anledningen til å takke rus-

sen ved Ringve videregående 
skole. De kjøpte et aggregat i 
forbindelse med russefeirin-
gen, og når russetida var over 
ga de bort dette aggregatet til 
Røde Kors. 

– Vi setter stor pris på slike 
velvillige støttespillere, smiler 
Drugudal. 

Må ha eget scootersertifikat
Tidligere var det slik at van-

lig sertifikat var tilstrekkelig for 
å kunne kjøre snøscooter, men 
hvis man har tatt førerkort 
etter 1/6-2006, kreves det eget 
scootersertifikat. 

– Dette er en sak Røde Kors 
jobber med å finne andre løs-
ninger på, for man kan ikke 
forvente at ungdommer tar 
eget scootersertifikat for kr 
8-10.000, bare for å være med 
i Røde Kors, sier Drugudal. 
Målet er derfor at Røde Kors 
skal få tillatelse til å utdanne 
sine egne folk, slik at det ikke 
skal være økonomi som stop-
per opplæringen på scooter for 
de ungdommene som vil være 
med å gjøre en innsats.  

Hovedbase på Oppdal
Det er vakthytta på Oppdal 

som er hovedbase for Sør-
Trøndelag Røde Kors, og det 
er mannskapene her som har 
ansvaret for å videreformidle 
oppdrag som kommer inn. 
Hvis det skal settes i gang en 
leteaksjon i et område, er det 
også sentralen på Oppdal som 
tar ansvar for å koordinere 
mannskapene fra de forskjel-
lige distriktene, slik at ting skal 
gå mest mulig raskt og effek-
tivt. 

– I fjor var det heldigvis 
ingen skader eller leteaksjoner, 
men vi hadde to henteopp-
drag, der noen hadde blitt syke 

mens de var på hytta, forteller 
Drugudal, så da er det vel bare 
å ønske hyttefolk og fastboen-
de en riktig god påske, i trygg 
forvissing om at mannskapene 
fra Røde Kors er i beredskap 
dersom uhellet skulle være ute. 

Tekst: Mona Schjølset

Vakttelefon 
Rennebu Røde Kors: 

480 70 059

Det er både kos og forpliktelser 
i å være med på Røde Kors sin 
påskeberedskap.

Foto: privat

For at påsketuren skal bli vellykket, er det avgjørende å ha ski som 
både glir godt og henger på i motbakken. Dette trenger ikke bestandig 
være like enkelt å få til, men her følger noen enkle tips som forhåpent-
ligvis kan være til hjelp:

•	 Viktig	 å	 ha	 rene	
ski, bruk skirens og papir 
(Fiberlene) en gang i blant 
så skia ikke er full av gam-
mel moro. Ta gjerne ei skrape 
for å fjerne det grøvste før du 
begynner med skirens.

•	 Hvis	 du	 ønsker	 bedre	
gli er det lurt å smelte inn litt 
glider med strykejern (helst 
ikke samme jernet som du 
bruker til hvitskjorta). Dette lar 
du kjølne før du sikler/skraper 
av med en plastsikling, deret-
ter børster du skia med bron-
zebørste, og evt. en nylonbør-
ste til slutt. Anbefalt glider som 
går bra nesten uansett føre er 
SWIX CH7/CH8.

•	 For	 at	 festesmurnin-
gen skal sitte godt og ikke 
slites så fort vekk, er det lurt 
å bruke sandpapir (80 el. 
100-papir) midt under skia 

der du skal legge feste. Det 
er nok å legge festesmurnin-
gen fra rett under hælen og ca. 
60 cm fremover for de fleste 
ski.

•	 Hvilke	 typer	 feste-
smurning som er egnet er 
selvsagt avhengig av føre, og 
da er det ofte lurt å ikke ha for 
mye å velge mellom. For tørre 
vokser er det nok med 3-4 for-
skjellige varianter mellom blå 
og rød.  Det du bør ha på lur 
hvis det er finkorna snø er Blå 
SWIX V30, Blå Ekstra V40 og 
kanskje V50 og V60 som er lilla 
og rød. Blir snøen omdanna 
og grovkorna må det klister 
til. Da er ofte Universalklister 
tingen og SWIX K21n og K22n 
er velegnet under de fleste 
forhold. K21n tåler også litt 
finkorna snø som det ofte blir 
hvis det blåser litt (fokksnø). 

Ved is og skareføre anbefales 
SWIX KR30, isklister. Blir det 
skikkelig varmt og gjennom-
våt snø må du bruke rødklister 
som har benevnelsen KR60 og 
eventuelt  KR70, men da kan 
man nesten bruke vannski. 

•	 Hvis	 det	 er	 stor	 sli-
tasje, som det ofte blir på 
omdanna snø, er det fornuf-
tig å ha grunnklister. Dette 
er varianter som også fåes på 
sprayboks og er veldig enkle 
og bruke. Her anbefales SWIX 
BG20 spray.  Den er lurt å leg-
ge i god tid slik at smurningen 
får kjølne godt før det legges 
annen smurning over. Denne 
er også fin å bruke som under-
lag til tørre vokser.

•	 For	 å	 lykkes	 ekstra	
godt med smøringa er det, for 
tørre vokser sin del, viktig å 
legge flere tynne lag. Det gir 

et jevnere underlag og tåler 
også mere slitasje. Vokser er 
best å legge hvis det ikke er for 
varmt. (stå ikke foran peisen 
med skismøringa). Kork godt 
ut mellom hvert lag. Gjerne 
litt tykkere og kanskje flere 
lag midt under skoen. Når du 
smører med klister, er det 
bedre med litt høyere påleg-

gingstemperatur for å få det så 
jevnt som mulig. Ved legging 
av isklister kan ei varmelampe 
være kjekt å ha.

•	 For	spesielt	interesser-
te er det mange nettsteder som 
har tips og råd om skismøring. 
Tenker da først og fremst på de 
største merkenavnene som har 
skismøring. 

Oddvars smøretips

Oddvar Myrmo gir deg smøretips til påska!
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Velkommen til en trivelig handel!
Telefon 72 42 55 22

Nystekte brød
Aviser

Lokale produkter

Nerskogen

landhandel

Åpningstider i påska
Fredag 30. mars    09.30 -  21.00
Lørdag 31. mars 09.30 -  18.00
Palmesøndag 10.00 -  17.00
Mandag 2. - fredag 6. april 09.00 -  19.00
Påskeaften 09.00 -  17.00
1. og 2. påskedag  10.00 -  17.00

ESSO Berkåk 
tlf 72 42 73 37 – mob 958 66 161

Tid for sommerdekk!
Stikk innom
for en dekkprat

– Vi tar jobben!

Snekkerarbeid – Grunnarbeid, støping, gulvpuss
Husmaling – Snømåking – Brøyting – Rengjøring

Transport i vanskelig terreng – Vedlikehold og tilsyn

Tlf 959 18 815 - e-post: epost@rbsba.no

www.rbsba.no

 GOd påSkE ønskes alle fra oss på 

Berkåk, 7391 RENNEBU
Jostein Drugudal
Tlf. kontor  480 48 100

Graving – Planering
Transport

Levering av grus og pukk
Betongarbeid
Avløpsanlegg

– en kraft
i nærmiljøet

Berkåk, 7391 RENNEBU 
Tlf/faks: 72 42 83 00 / 72 42 83 50

Kraftverkene
i Orkla
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Når påska kommer vil 
Toril Dullum Lund ha drevet 
Nerskogen Landhandel i ett år 
og har fått med seg alle seson-
ger. — Det har vært et veldig 
spennende år, og det har vært 
artig å erfare de forskjellige 
sesongene og svingningene i 
kundegrunnlaget som seson-
gene fører med seg. 

Positiv respons
Toril synes at både fastbo-

ende og hyttefolk har et bevisst 
forhold til å handle på butik-
ken. Naturligvis er kundene 
avhengig av både vareutvalg 
og åpningstider for at butikken 
skal være attraktiv.

— Vi må ha varer som folk 
etterspør, naturligvis innen 
rimelighetens grenser. Vi har 
fått gode tilbakemeldinger fra 
hyttefolk på utvalget og hva de 
ønsker, og føler at vi nå begyn-
ner å få det utvalget vi skal ha. 
Samtidig har vi også gjennom 
dette året lært å kjenne kunde-
gruppene våre, sier Toril – som 
også forteller at de har fått mye 
god og positiv respons gjen-
nom dette året. 

Tilpasset åpningstid
Butikken på Nerskogen 

har tilpasset åpningstidene til 
når kundegrunnlaget er størst. 
Toril forteller at det er viktig 
å holde mest mulig samme 
åpningstid gjennom hele året 
for å gjøre det mest mulig for-
utsigbart for kundene. I lavse-
songen stengte de butikken på 
søndager, men fra vinterferien 
ble det igjen søndagsåpent. 
Ellers er det utvidet åpningstid 
både på fredag og lørdag, og i 
påska blir det åpent alle dager.

— Vi hadde god erfaring 
med våre åpningstider i påska 

i fjor. Det er viktig å ha åpent 
utpå ettermiddagen slik at 
påsketuristene kan komme å 
handle etter at de har vært ute 
på tur, forteller Toril.

En livsstil
Toril hadde et ønske om 

å bli ”kjøpmann” og yte det 
lille ekstra da hun startet med 
Nerskogen Landhandel. Hun 
forteller at hun har et fint for-
hold til kundene, og det er tri-
velig å treffe dem igjen. 

— Jeg håper vi har en funk-
sjon utover det å selge varer. 
Jeg har i hvert fall ikke angret 
en dag på at jeg ble kjøpmann, 
og økonomisk har det så langt 
gått over alle forventning. Å 
drive en slik butikk er en livs-
stil, og jeg er avhengig av både 
gode medarbeidere og en god 
og fleksibel familie, sier en 
strålende fornøyd butikkeier 
og kjøpmann.

Travleste uka i året
— Vi har holdt på med 

påskeforberedelser i en tid 
nå, og erfaringene vi gjorde i 
påska i fjor tar vi med oss i år. 
Meierivarer og egg gikk det 
mye av i fjor, så det må vi ha på 
plass. Ellers har vareutvalget 
generelt økt i år i forhold til i 
fjor. 

Påskeuka er den travleste 
uka i hele året, og da vil det 
være 6 – 7 personer på jobb 
hver dag. 

— Det er viktig å være på 
plass og yte god service når 
kundene er her, og vi gleder 
oss alle sammen til å ønske 
påskekundene velkommen, 
sier Toril Dullum Lund.

Av Dagfinn Vold

Ett år med 
landhandel 
på Nerskogen
Toril Dullum Lund går nå mot sin andre påske 
ved Nerskogen Landhandel, og gleder seg til å 
være kjøpmann og yte det lille ekstra til påsketu-
ristene.

Klimakampanjen Earth Hour 
– lørdag 31. mars

Den verdensomspennende klimakampanjen Earth Hour arrangeres i år for fjerde gang i Norge.   
Rennebu kommune støtter kampanjen.

Lørdag 31. mars kl. 20.30 skal byer, kommuner, bedrifter og enkeltpersoner over hele verden 
slukke lyset i en time for klimaet.  Earth Hour er en verdensomspennende symbolsk markering.  
Alle med tilgang til en lysbryter har sjansen til å bidra.

Kampanjen er et symbolsk budskap om at mennesker verden over engasjerer seg for miljøet og 
er villige til å bidra til en felles klimadugnad.

Formannskapet oppfordrer kommunens innbyggere til å slukke lyset i en time lørdag 31. mars 
fra kl. 20.30 – 21.30.  

Toril Dullum Lund begynner å ha det meste klart til påskeinnrykket, og egg er naturligvis en vare det 
går ekstra mye av i påska.

Toril synes at både fastboende og hyttefolk har et bevisst forhold til å handle på butikken. 

God påske 
til alle lesere av 
Rennebunytt!
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Nerskogskonferansen

Thor Flognfeldt har drevet 
forskning rundt fritidsbebyg-
gelse, og han har i den forbin-
delse gjort flere interessante 
undersøkelser. I sitt foredrag 
refererte han derfor mye til 
undersøkelser som var gjort i 
Sjusjø-området. Han fortalte 
i sitt foredrag at over halvpar-
ten av Norges befolkning har 
tilgang til fritidshus. Bruken 
av hyttene har endret seg over 
tid. Før ble hytta brukt i ferier, 
mens nå er hytta mer brukt i 
forbindelse med avspaseringer. 
Det vil i praksis si at folk tar ut 
ovale weekender på hytta, og 
bruker den gjennom hele året. 
Hytta er til for avspasering.

— Nordmenn er det mest 
bekvemmelige folkeferd i ver-
den. De vil ikke kjøre lenger 
enn nødvendig for å komme 
på hytta. Samtidig gir dette en 
positiv effekt med at hytteei-
erne er flinkere til å handle i 
lokalbutikken enn fastboende, 
sa Flognfeldt.

Flognfeldt pekte også på 
at oppkjørte skiløyper er mer 
og mer viktig for hytteeierne. 
Faktisk har det etter hvert 
blitt viktigere enn nærheten 
til alpinanlegg. Samtidig er 
levende bygdesamfunn, spesi-
elt om sommeren, viktig for at 
hyttefolket skal trives.

Det norske dilemmaet – 
”hyttebegrepet”

— Vi lever med et ”idealbil-
de” av ei primitiv hytte bygget 
rett etter krigen – uten strøm 
eller avløp. Vi har begrenset fri-
tidshusbegrepet til bygninger i 
utkantområder. Lenge var det 
slik at ”hyttefolket” ikke var 
regnet med som fullverdige 
tilreisende fordi ”kommersielle 
effekter” kun kom fra hotell-
sektoren.

Flognfeldt sa at vi har en 
slags misforstått idé om at 
”hvis vi begrenser standard 
på hytter så redder vi klima-
krisen”, men resultatet kan 
da like gjerne bli at rike nord-
menn (som det er mange av) 
kjøper fritidshus i Alpene i 
stedet og reiser enda lengre. 

Årets Nerskogskonferanse hadde som tema 
Hvordan optimalisere hytter og hyttebygging som 
varig næring? Godt og vel 50 personer hadde fun-
net veien til Nerskogen skisenter for å høre inter-
essante og gode foredrag med førsteamanuensis 
ved Høyskolen Lillehammer Thor Flognfeldt i 
spissen.

Markedene og tilbudene er i 
dag tilnærmet globale!
Hva gjør vi når vi er på 
hytta?

Flognfeldt har kartlagt hva 
vi gjør når vi er på hytta før og 
nå.

Før:
•		Bygger	og	reparerer	sjøl
•		Matauk	var	viktig	–	bær	og	
 noe fiske samt litt jakt
•		Turskigåing	og	fotturer
•		Hygge	i	og	omkring	hytta
•		Familien	bodde	tett	sammen
•		Hadde	med	ferdiglaget	mat
•	 Kom	med	jernbane/buss	
 eller etter 1960 også med bil

Nå:
•		Nyter	livet	og	bruker	dyktige	
 håndverkere
•		Fiske	og	jakt	som	rekreasjon
•		Flertallet	hytter	bygges	ved		
 alpinanlegg, men lysløyper  
 er også viktige
•		Venner	og	barn	bor	i	egne		
 soverom – velutstyrte
•		Møtedeltakere	i	kontorrom
•		Matlaging	er	viktig	–	et	godt		
 utstyrt kjøkken hører med
•		Privatbilen	dominerer

Hvem er ”vinnere” innenfor 
hyttebygging

Grunneiere og kommuner 
der det finnes samordnete og 
langsiktige utviklingsprosesser 
er vinnerne når det gjelder hyt-
tebygging. Bygdealmenninger, 
utmarkslag (a la Trysil) og 
storskogeiere har tradisjon 
for å investere langsiktig og 
legge inn fellesskapsløsninger. 
Dette gjør at de tilnærmet kan 
utbygge resorter a la Sjusjøen 
etter noen slags ”idealmo-
deller”. Der hvor den enkelte 
grunneier har små arealer 
dominerer oftest synet at ”jeg 
må være først ute for å få høy-
est gevinst” – dette tjener ikke 
lokalsamfunnet mye på.

Det ”totalproduktet” som 
er attraktivt må inneholde 
en del elementer som ikke er 
lønnsomme som sjølstendige 
”produktelement” – skiløyper, 
opprydding og vegforbedrin-
ger.

Hvem er så taperne?
Flognfeldt sa at taperne 

blir oftest der hvor kommunen 
ikke har vært villig til å tenke 
langsiktig – og dette resulte-
rer i planløs spredt utbygging 
med mengder av ad-hoc ved-
tak. Der hvor prosjektene blir 
så små at det må importeres 
arbeidskraft for nær sagt hver 
eneste oppgave. Når utbyggin-
gen er over finnes det ingen ny 
jobb å gå til for lokal arbeids-
kraft. Taperne blir også der 
hvor ingen er villige til å ta fel-
lesutgiftene, og hvor det - som 
resultat av dette – mangler 
infrastruktur. De som har vun-
net har kommuner som legger 
stor vekt på å trekke opp de 
store linjene – og grunneiere/
investorer med kapasitet til å 
utvikle i tråd med disse.

Erfaringer fra Valdres
Eivind Brenna, tidligere 

ordfører i Vestre Slidre, fortalte 
litt om hvem som kjøper hytter 
i Valdres. Han delte de inn i tre 
kategorier: hyttefolket, bustad-
folket og spikerteltfolket.

Hyttefolket (ca 8.000 hytter) 
er de som før hadde utedo og 
3 km å gå, og de hadde sterke 
røtter i bygda. De går på ski og 
de har Alfa fjellsko, og de har 
ofte arvinger som vil bygge 
på, bygge ved siden av og vil 
gjerne ha strøm, WC, dusj og 
gjerne badstue.

Bustadhyttefolket (ca 9.000 
hytter) er de urbane – gjerne 
barn av hyttefolket med utedo. 
De går og står på ski, handler 
og spiser, jobber på hytta og 
har store spisebord med man-
ge venner.

Spikerteltfolket (ca.1400 
vogner) - de fisker mer enn 
andre hyttefolk.

Hytteeiere er sterke patrio-

ter for hytteområdet og land-
skapet. De ønsker å ivareta 
områdets kvaliteter, og de 
ønsker å bli hørt når store end-
ringer planlegges. De forventer 
lege-, brann- og andre offent-
lige tjenester på linje med i 
Oslo, og stiller spørsmål om de 
burde hatt stemmerett og skat-
terett i hyttekommunen?

Er hyttefolket lønnsomme 
for Valdressamfunnet?

Brenna fortalte også om 
ringvirkninger i Valdres som 
kan føres tilbake til de som har 
hytte der. Hyttefolket står for 
45-50% av all varehandel, og 
dette gir fastboende over 250 
arbeidsplasser og et vareutvalg 
de aldri ville hatt uten hyttefol-
ket.

I bygg- og anleggssekto-
ren gir det ca. 250 årsverk og 
et mangfold av liv i småbe-
drifter, tilleggsnæringer o.s.v. 
Offentlige avgifter skal bare 
dekke kostnader, men det blir 
offentlige arbeidsplasser innen 
vann/avløps-anlegg, veivedli-
kehold, renovasjon med mer. 
Reiselivsnæringen bidrar til 
servicetilbudet i løyper, vare-
handel o.s.v., men de kan bidra 
mer.

Skiløyper viktigere enn 
alpin

Ordfører Ola Røtvei fra 
Oppdal gikk gjennom en del 
punkter fra hytteundersøkelse 
de nylig har gjennomført. En 
av de største overraskelsene i 
undersøkelsen kom på spørs-
målet om hvilke aktiviteter og 
tilbud i Oppdal som er viktig 
for bruken av hytta? Det som 
var viktigst for flest var natur 
og fjellområdene. Deretter 
kom preparerte turløyper 
overraskende nok foran alpin-
anlegget. 

Oppsummering av ordfører 
Lånke

Vår ordfører Ola T. Lånke 
oppsummerte konferansen, og 
han kom inn på hva kommu-
nen kan gjøre videre, og i den 
forbindelse stilte han en del 
spørsmål:

Er kommunen gode på 
planlegging, men dårlige 
iverksettere? Ny kommune-
plan – ny rullering? Hvordan 
få til mer samarbeid?

Han kom også inn på at 
det ofte blir et spørsmål om 
penger, der en kanskje kan få 
frivillig bidrag fra grunneiere 
til å etablere fond til utvikling 
der grunneierne bidrar med kr 
25 - 50 000 pr. solgt hyttetomt 
– eller kanskje innføre eien-
domsskatt. Videre understreket 
Lånke viktigheten av kompe-
tansebygging og han etterlyste 
flere gründere og kremmere.

En unik historie – grunn-
laget for utvikling videre?

For å utvikle Nerskogen 
videre foreslo Lånke en mas-
terplan for Nerskogen der en  
integrerer Nerskogens spe-
sielle historie, der en setter 
fokus på barn, familie og hus-
dyr, reindrift som er en kultur 
og langt mer enn en stek til 
jul, historiefortelling, guidede 
turer i landskapsvernområdet, 
kulturminnene i landskapet; 
stier, kullminer, fangstgroper 
og flora, fauna, geologi. 

— Dette må utvikles nær-
mere, og jeg roser Børge Dahle 
for at han har fått til et kom-
petansestudium som skal sette 
fokus på hvordan vi skal utvi-
kle Rennebu videre, sa Lånke 
avslutningsvis. 

Av Dagfinn Vold

Tabell som viser der det har vært størst 
økning av hytter - utarbeidet av Flognfeldt.

 2000  2010  % økning
Sør-Trønde.  23.647  28.999  + 23 %
Oppland  37.600  44.780  + 19 %
Buskerud  37.415  43.050  + 17 %
Hedmark  29.120  32.559  + 12 %

Norge  345.591  398.686  + 15 %

Førsteamanuensis ved Høyskolen Lillehammer Thor Flognfeldt (i midten) i samtale med Stig Holthe-
Berg og Jan Perry Lund fra Lund Handlaft, Håvard Stensheim og Bjørn Tore Dullum.
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BERKÅK sentrum er 
inkludert i alle tre soner

Nordskogen

Garli

Havdal

Ulsberg

InnsetKløftbrua

Flå

Voll

SONE 1
Berkåk - Garli

SONE 2
Berkåk - Innset

SONE 3
Berkåk - Grindal

Enkelt fra A til B 
med BussTaxi

Siste
nytt på

Rundturer

Bestill innen kl 21.00 dagen før

Bestill innen kl 12.00 samme dag

 Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn
  09 - 10 
  10 - 11 
  11 - 12     
  12 - 13     
  13 - 14
  15 - 16  
  16 - 17 
  17 - 18  
  18 - 19 
  19 - 20     
  20 - 21     
  21 - 22
  22 - 23  

Hva eR en RundTuR?
Med en rundtur menes det at det 
kjøres fra Berkåk og utover hver 
enkelt sone og tilbake igjen, 
i henhold til bestillinger 
mottatt innen fristen.

BussTaxi kan bestilles innenfor de
definerte tidsrammene for rundturene

Skigard
fra Rennebu

K
va

lite
tshåndverk fra

R

e n n e b u

Arnt Strand
Innset, 7348 Rennebu

tlf  481 99 394
www.skigard.biz

Rennebua AS
Rennebus husflidsutsalg,  tlf  72 42 61 51

Godt utvalg av pledd

Vårnyheter
Massevis av
smykker

Hvite skinn
kr 600
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Berkåk, tlf 72 42 72 10

Appelsiner

590 pr kg
Selges i 2kg nett

2x600gr
Gilde grillpølse

4990 pr pk

Freia melkesjokolade 200 gr  1990

Kokt påskeskinke, Skjeggerød pr kg  5900

Telys GT 70 stk, Moda  4990

X-Tra Hamburger 1kg frys  6990

X-Tra engangsgrill  1590

Sommerkoteletter
Gilde frys

3490 1kg pk

Smågodt løsvekt

1000 pr hg

åpningstider i påska:
Mandag - onsdag 8-22
Påskeaften 9-16
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Ronny Holmstedt fra 
Oppdal har hatt interesse for 
håndverk så lenge han kan 
huske. På videregående skole 
gikk han mekanisk linje, men 
det var ikke som han ønsket. 
Deretter ble det anleggsarbeid 
og kjøring av betongbil. Etter 
at han ble sykmeldt på grunn 
av ryggproblemer, måtte han 
se seg om etter andre arbeids-
oppgaver. 

Verneverdig fag
Da fattet han interesse for 

smedyrket, men spørsmålet 
var hvordan han kunne utdan-
ne seg til smed? Det var ikke 
lenger noen skolegang for å bli 
smed. Veien han ble rådet til å 
gå var design og håndverk på 
videregående skole og deretter 
to år som lærling hos en smed. 

Det syntes Ronny hørtes 
greit ut, men utfordringen var 
å finne en smed som kunne 
ta i mot en lærling og som 
samtidig smidde på den gam-
meldagse måten som Ronny 
var ute etter. Til slutt fikk 
han tips om Ivar Fjellstad på 
Nerskogen.

Men Ivar var ikke god-
kjent som lærebedrift, så han 
måtte undersøke om det lot 
seg gjøre å ta imot lærling. 
Opplæringskontoret ved Sør-
Trøndelag fylkeskommune var 
interessert og kom på besøk. 
Ivar ble godkjent som lærebe-
drift for smedyrket, som kom-
mer i gruppen små vernever-
dige fag.

Brent seg og slått seg
I november 2010 startet 

Ronny sin læretid hos Ivar 
Fjellstad, og tid som læregutt 
har vært slik han så det for seg 
og vel så det.

— Jeg var ute etter å lære 
meg det tradisjonelle sme-
dyrket og samtidig bidra til å 

bevare dette gamle yrket, sier 
Ronny. Han har fått smidd 
blant annet lås, knivblad, 
økser, opphengskroker, vær-
haner – og han har fått både 
brent seg og slått seg på fingra. 
Men han angrer ikke på valget.

Ivar synes det er spennen-
de med lærling, og han skryter 
stort av sin lærling. 

— Ronny er har form-
sans og det er alfa og omega. 
Dessuten går vi godt sammen, 
og vi tuller og har det skikkelig 
trivelig.

Ronny på sin side setter 
pris på sin læremester, som 
han synes er både flink og 
forklarer godt. Men han får 
bestandig understreket at han 
har frie tøyler til å gjøre slik 
han selv ser det. 

Ronny håper på å fortsette 
hos Ivar når den dagen kom-
mer at læretiden er over. 

Jernrosen til Utøya
Både Ivar og Ronny har 

levert bidrag til monumentet 
som to smedene Tone Mørk 
Karlsrud og Tobbe Malm har 
tatt initiativ til skal reises i 
Oslo til minne om den 22. juli 
i fjor. Ideen til de to er å bygge 
en skulptur og et rom for fol-
ket fra folket, av jern og med 
rosen som inspirasjon. Til nå 
er det levert inn ca 350 roser av 
smeder fra hele verden. Ronny 
smidde sin rose da han var 
innom Nidarosdomens restau-
reringsarbeid en periode.

Tar i mot bestilling
De to smedene smir for-

skjellige arbeid på bestilling, 
og de lager også smedarbeid 
i forbindelse med restaure-
ringsarbeid til riksantikvaren. 
Da Rennebunytt var innom 
smia, gikk det i forskjel-
lige lysestaker som produse-
res for salg, og disse og flere 

Ivar smed og Ronny smedlærling
Ivar Fjellstad har holdt på som smed  en tid, 
og det siste ett og halve året har han hatt smed-
lærling. 

andre artikler kan en få kjøpt 
Nerskogen Landhandel, på 
Bygdesenteret på Berkåk eller 
på Hyttebutikken på Oppdal. 

Ivar har også planer om 
å smi porter for innkjørselen 
enten på hytta eller til boligen, 
og dette produktet har han 
planlagt å sette sammen på en 
slik måte at det vil takle tælen 
uten å komme ut av stilling.

Flytter smia til Berkåk
Etter påske vil han komme 

i gang med å sette opp nytt 
bygg for smie ved siden av 
Torslaft på Berkåk. I tillegg 
til smia vil han også ha et lite 
utsalg. Dessuten har Ivar fått 
hjemmeside – www.ivarfjell-
stad.no -  der en kan se nær-
mere på hva smedene produ-
serer og har å tilby for salg.

Av Dagfinn Vold

Smed Ivar Fjellstad og smedlærling Ronny Holmstedt trives i hverandres selskap.

Denne håndsmidde lysekrona er til salgs på Nerskogen landhandel.

Ronny Holmstedt har smidd et spesielt lås med tre tilhørende nøkler.
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Rennebumartnans for-
trinn har vært at den er 
«fri for plast og juggel». 
Med temaet Plastic 
Fantastic?! signaliseres 
det at det er tid for nye 
og spennende tanker – 
men fortsatt med fullt 
fokus på håndverk av 
høy kvalitet.

Helt siden 1989 har 
Rennebumartnan hatt et nytt 
tema hvert år. Dette har vært 
brukt helt bevisst til å gi nye 
impulser til arrangementet. 
En stor publikums- og befolk-
ningsundersøkelse i august 
2011, viste at Rennebumartnan 
som merkevare, står sterkt i 
folks bevissthet.

— Samtidig bekrefter 
undersøkelsen at vi har behov 
for fornyelse. Kampen om 
folks fritid og lommebok blir 
stadig sterkere. Dette er en stor 
utfordring for oss som, tross alt 
har begrensede ressurser, sier 
martnassjef Kenneth Teigen.

Mat i lavvoer
Rent fysisk innebærer det-

te at publikum vil bli møtt av 
helt nye inngangsparti når de 
kommer på martnan som i år 
foregår 17. til 19. august. Også 
inne på martnasområdet blir 
det en stor forandring da det 
store matteltet må vike plassen 
til fordel for flere store lavvoer. 

— Dette vil gi et langt tri-
veligere miljø for matservering, 
framhever Teigen som regner 
med at også menyene vil bli 
oppdatert i tråd med dette.

Fornyer salgsbodene
Den bærende ideen i 

Rennebumartnan er at den 
skal være til for håndverker-
ne. Martnassjefen kaller dem 
«vår viktigste kundegruppe». 
Utstillerne vil merke fornyel-
sen ved at utskiftingen av de 
gamle innebodene vil fortsette.

— Dessuten vil det bli et 
antall moduler av en helt ny 
type inne i hallen, forteller han.

En annen nyhet på utstil-
lersiden, er at Rennebu 
Næringsforening har tatt ini-
tiativ til å få i stand et eget 

Martnan på offensiven

Rennebutun på uteområdet. 
Her vil bygdas næringsliv få 
anledning til å presentere seg 
og vise fram sine produkter og 
tjenester.

Rennebumartnan er i den 
heldige stilling at svært man-
ge av utstillerne som har vært 
med, søker om ny deltagelse. 
Samtidig er det en utfordring 
å plukke ut nye og spennende 
utstillere som kan bidra til å 
utvikle spekteret av håndverk-
sprodukter.

Plastic Fantastic?!
— Årets tema, Plastic 

Fantastic?!, gjør at vi har søkt 
spesielt etter håndverkere som 
benytter plast i sine produk-
ter, sier temaansvarlig Anne 
Kristine Stavne.

— Dette er et spennende og 
utfordrende tema som vil stå i 
klar kontrast til det folk forbin-
der med Rennebumartnan. For 
oss gjelder det å vise at plast 
og plastikk hører hjemme også 
her, sier hun.

Dette vil naturligvis bli godt 
synlig gjennom årets temaut-
stilling som vil vise plastens 80 
år lange historie, og hvordan 
den har påvirket dagliglivet 
vårt i ulike sammenhenger. 
Denne utstillingen blir satt 

Matter i plast og tekstil
Årets tema på Rennebumartnan fører som vanlig til sterkt 

lokalt engasjement. Rennebu Husflidslag inviterer publikum til å 
veve matter i plast og tekstil.

Husflidslaget vil i tiden før martnan at folk skal legge til sides 
«mattfiller» i plast og tekstil. Det vil i neste omgang bli arrangert 
«mattfilldugnad», slik at de blir høvelig som materiale til mattene, 
eller filleryene som mange kjenner dem som.

I tillegg til at martnaspublikum selv får forsøke seg i veven, 
ser husflidslaget gjerne at litt vevkyndige kvinner og menn mel-
der seg på til å holde skyttelen gående innimellom gjestevevernes 
bidrag.

Hva som videre vil skje med de ferdige produktene, er forelø-
pig en hemmelighet som blir kjent når det lir mot martnan den 
17. til 19. august.

Fredagskveld med Creedence
For alle de som liker trøkk, stemning og høy allsangfaktor, 

byr fredagskvelden på årets Rennebumartna på “Creedence 
Night – a tribute to John Fogerty», med Clearwaters. Inntil 
forrige årsskifte var Clearwaters identisk med Gluntan. Siden 
starten i 1998 har trondheimsbandet hold bortimot 800 elle-
ville konserter i Norge og Sverige. Det er altså grunn til å tro at 
det kan bli rift om billettene når de legges ut for salg mandag 
23. april.

Kulturprogrammet innledes onsdag 15. august med den tradisjonelle kirkekonserten i Innset kir-
ke. Det betyr altså at man har valgt å droppe den store kulturkvelden søndagen før martnan åpner. 
Det er fortsatt en del brikker som skal på plass før hele kulturtilbudet på årets Rennebumartna er 
klart, men martnassjef Kenneth Teigen lover at det blir flere høydepunkter også i år. Det som er gan-
ske sikkert, er at kulturskolene i Rennebu og nabokommunene vil sette sitt preg på det som skjer, 
både på selve scenen og i form av buskspæll rundt omkring på martnan.

Invitasjon 
til Rennebu-

tun på 
martnan

Rennebu har en stor bred-
de og et godt samhold når 
det gjelder lokal næringsvirk-
somhet, og dette er noe vi 
ønsker å synliggjøre på et eget 
”Rennebutun” på årets martna. 
Rennebu Næringsforening 
har derfor søkt kommunen 
om støtte til prosjektleder, og 
Mediaprofil har tatt på seg 
hovedansvaret for koordine-
ringen ut til næringslivet.

Du inviteres herved til å 
benytte denne unike mulighe-
ten til å presentere din bedrift 
på årets martna som arrange-
res i perioden 17.-19. august 
2012. Det er allerede mange 
idéer rundt utformingen av 
et ”Rennebutun”, og der-
som du har en idé og ønsker 
å bidra på en positiv måte, ta 
kontakt med Lillian Toset hos 
Mediaprofil as.

Vi ønsker at alle skal få 
muligheten til å presentere sin 
bedrift på ”Rennebutun”, og 
vi vil derfor lage en beman-
ningsplan med utgangspunkt 
i hver enkelt bedrifts ønsker 
og muligheter for deltakelse. 
Du trenger derfor nødvendig-
vis ikke være tilstede alle tre 
dagene martnan arrangeres.

For medlemmer i Rennebu 
Næringsforening, vil en pre-
sentasjon av din bedrift på 
”Rennebutun” være kostnads-
fritt. ”Rennebutun” er også 
åpent for de som ikke er med-
lemmer - mot en liten bodleie.

Dersom du og din bedrift 
finner dette interessant, ønsker 
vi en tilbakemelding på hvor-
dan du ønsker å presentere din 
bedrift. Vi trenger derfor føl-
gende informasjon:

- hvilke produkter du 
ønsker å presentere

- om du/dere ønsker å være 
tilstede og evt. hvilke dager 

- ca. ønsket areal

Tilbakemelding gis til 
Lillian Toset hos Mediaprofil 
på mail: lillian@mediaprofil.
no eller telefon 72 42 76 66 så 
snart som mulig.

opp i samarbeid med historie-
lagene i Meldal, Rennebu og 
på Innset.

Mer familievennlig
Fornyelsen vil også prege 

arbeidet med markedsfø-
ring og PR. Martnan leier inn 
ekstra ressurser spesielt for 
dette foran årets arrangement. 
Markedsundersøkelsen viste at 
det er viktig med sterkere mar-
kering av martnan i forhold 

til hytte- og fritidsmarkedet i 
bygda og regionen.

Dette betyr at det i år skal 
bli enda bedre lagt til rette for 
familier, og spesielt for de med 
små barn. Nytt av året blir et 
eget lekerom og stellerom for 
de aller yngste.

Opplegget med Ung ska-
perglede som gir muligheter 
for barn og unge til å forsøke 
seg på håndverk, vil naturligvis 
bli videreført på årets martna.

Jentene Tirill Reistad og Ingrid Krogstad sjarmerte publikum under fjorårets Fesjaa´n.

Fra fjorårets temautstilling: En veske laget av plast - kunne like 
gjerne vært til årets Plastic Fantastic?!
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Helt siden starten i 1988 
har Rennebu snekkeri lagt 
vekt på å ta vare på og gjen-
skape gode håndverkstradi-
sjoner gjennom å bruke gamle 
møbler som modeller i pro-
duksjonen. Bedriften har i dag 
10 ansatte, og hovedfokuset er 
fortsatt solide, stilfulle produk-
ter med god kvalitet.

Kjøkken er hovedproduktet
Rennebu snekkeri leverer 

kjøkken både til hyttemarke-
det og boligmarkedet, men 
ifølge daglig leder Kjell Erlend 
Gunnes har hovedveksten 
vært mot boligmarkedet de 
siste årene. – Dette har vært 
en bevisst satsing fra vår side, 
ettersom hyttemarkedet har 
vært litt roligere en periode, 
sier Gunnes. Selv om hoved-
satsingsområdet er Midt-
Norge, har Rennebu snekkeri 
leveringer over det meste av 
landet. 

Tradisjonelle valg
Ifølge Gunnes er de fleste 

ganske tradisjonelle i valg 
av kjøkkeninnredning både 
hjemme og på hytta. – Det som 
imidlertid har forandret seg 
en del, er at innholdet i kjøk-
kenet blir stadig mer avansert, 
forteller Gunnes. Også når det 
gjelder farger, foretrekker kun-
dene det tradisjonelle, og det 
er fortsatt mye lyst og grått på 
kjøkkenfronten.

Gode samarbeidspartnere
Rennebu snekkeri har valgt 

å samarbeide tett med flere 
lokale bedrifter, som f. eks. 
Lund Handlaft og Rennebu 
Hytteservice. – Dette er viktig 
for å kunne tilby totalleverin-
ger til kunden. Det er lett-
vint og greit, og gir trygghet 
for både oss og kundene, sier 
Gunnes. 

Generasjonsskifte
Det var Kjell Gunnes som 

i sin tid startet Rennebu snek-
keri, og han har vært daglig 
leder i bedriften helt fram til 
sønnen Kjell Erlend (på bildet) 
overtok for et par år siden. – Da 
syntes han tiden var moden for 
å kunne ta seg litt lengre ferier 
innimellom, men gammelsje-
fen er fortsatt i fullt arbeid med 
produksjon og salg her, smiler 
den nye sjefen. Den nye gene-
rasjon Gunnes som har over-
tatt styringen ved Rennebu 
snekkeri - Kjell Erlend er dag-
lig leder og Kjetil er styreleder, 
er veldig bevisst på å ivareta 
og videreføre de gode forbin-
delsene bedriften har til både 
kunder og samarbeidspart-
nere. – Vi er veldig opptatt av 
å levere det produkt kunden 
etterspør, og i produksjonen er 
det fullt mulig å justere stan-
dardproduktene slik at det 
tilpasses kundens behov, sier 
Kjell Erlend Gunnes. En viss 
fornying og effektivisering av 
maskinparken er også under 
planlegging, slik at Rennebu 
snekkeri også i framtiden skal 
være godt rustet til å imøte-
komme kundenes ønsker.

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Rennebu snekkeri 
– en solid familiebedrift
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Miraklet i Milano
Om kvelden onsdag 4. desember 1996 kl 20.45 startet en forballkamp på San 
Siro i Milano som senere har blitt omtalt som Miraklet i Milano. Rosenborg 
slo selveste AC Milan på bortebane i en avgjørende kamp i Champions 
League.

Det var den gang Rosen-
borg bestod av spillere fra 
bydelene i Trondheim og byg-
dene i trøndelags-fylkene. Den 
gang Nils Arne Eggen var på 
topp som trener med spillere 
han kjente ut og inn og spillere 
som kjente ham ut og inn. Det 
var en kveld vi som elsker fot-
ball aldri vil glemme...

Sin egen ballbinge
Men fotballhistoria til 

Vegard Heggem startet lenge 
før. Vegard hadde sin egen 
”ballbinge” i tunet på Aunan 
på Grindal. Der dunket han 
på ballen ved alle anlednin-
ger - og de var det mange av 
skal vi tro på ryktene. Ryktene 
forteller også at det etterhvert 
ble noen glassruter som måtte 
skiftes.

Etter hvert ble det alders-
bestemt fotball i Rennebu IL, 
og som 15-åring spilte han 
fast på A-laget til Rennebu. 
Sommeren 1992 begynte han 
på skole på Follo i Orkdal, og 
da meldte han overgang til 
Orkdal. Der spilte Vegard i tre 
sesonger. Som kjent kommer 
en kjent trenerskikkelse fra 
Orkdal, og Nils Arne kunne 
ikke la være å legge merke til 
Vegard. 

Hospiterte med Rosenborg
Vegard hospiterte på tre-

ningene med Rosenborg høs-
ten 1993, og høsten 1994 skrev 
han kontrakt med RBK.

— Det var voldsomt lære-

rikt å trene under Nils Arne, og 
han har hatt mye å si for utvik-
linga mi. De årene jeg var i 
RBK fikk jeg nok oppleve ham 
på den tida han muligens var 
aller best, forteller Vegard. 

God gruppe med trøndere
RBK bestod den gang av 

en stor gruppe trøndere, og 
kulturforskjellene var dermed 
små. Nils Arne kunne dermed 
være seg sjøl, uten og tenke 
for mye på koder og kulturfor-
skjeller. 

— Vi hadde ingen stjerner 
og heller ikke noe hierarki i 
laget, forteller Vegard.

Startet som høyre ving
Da Vegard kom til RBK var 

det som høyre ving, og det 
spilte han de to første seson-
gene. I 1997 begynte han å få 
noen kamper som sideback, og 
han ble back resten av seson-
gen. 

Eventyret starter
I 1995 startet eventyret 

med Champions League på 
Lerkendal, og Vegard fikk slip-
pe til i alle kampene. 

— Det gikk forholdsvis 
bra - vi slo Blackburn hjemme. 
Mot Spartak Moskva ledet 
vi 2-0 hjemme etter første 
omgang, men det endte 2-4.

Jubelsesongen
I gruppespillet til 

Champions League i 1996 
havnet RBK i gruppe med AC 
Milan, IFK Gøteborg og Porto. 

— Vi slo IFK både hjemme 
og borte, men tapte begge 
kampene mot Porto og hjem-
me mot Milan. Den siste og 
avgjørende kampen om å gå 
videre fra gruppespillet skulle 
stå på bortebane mot Milan, og 
forventningene var vel egentlig 
små, sier Vegard. 

Vegard delte rom med 
Steffen Iversen, og Steffen var 
alltid bekymringsløs og aldri 
nervøs. Det hadde en smitten-
de effekt på Vegard, for han var 
mer den tenkende personen. 

– Vi utfylte hverandre, og 
jeg passet på at vi kom oss til 
spillermøtene til riktig tid. Om 
kvelden før kampen kom Nils 
Arne innom rommet til de to 
guttene og understreket at skal 
vi klare dette var de 100 pro-
sent avhengig av at keeperen.

Milan førte i starten
Kampen startet ikke uven-

tet med en kanonade mot 
RBKs mål, og Milan var det 
førende laget. Keeper Jamtfall 
måtte ut i full strekk flere 
ganger, og VG kåret Jamtfall 

til kampens beste spiller. 
Midtstopperne til RBK med 
Jon Olav Hjelde i spissen, gjor-
de også en kjempekamp og 
stod i mot presset fra Milan. 

Vegard startet kampen
RBK hadde på den tid 

tre vinger som kjempet om 
plass på laget. Harald Martin 
Brattbakk, Mini Jakobsen og 
Vegard. Steffen Iversen var 
selvskreven spiss. Til kampen 
mot Milan ble Vegard foretruk-
ket fra start, og Mini måtte 
starte på benken. 

Etter som kampen skred 
frem fikk RBK mer og mer 
rom, og spillerne fikk etter 
hvert troa på at dette kunne 
gå. Midtstopper Hjelde kledde 
av Dugarry, og Steffen Iversen 
herjet med Baresi.

— Vi hadde ikke så mange 
sjanser, men de vi fikk tok vi 
veldig godt vare på.

Etter 30 minutter kom det 
første sjokket på San Siro: 
Bent Skammelsrud spilte inn 
Harald Martin Brattbak - som 
la tilbake til Roar Strand. 
Langskuddet fra Strand hav-
net i føttene til Brattbakk, som 
plutselig var alene i feltet: 0-1. 
Like før pause fikk Milan utlig-
net ved Dugarry.

Men for å komme videre 
til kvartfinalen i Champions 
League måtte RBK vinne.

Miraklet
Vertene var nok fornøyd 

med et uavgjortresultat, og 
andre omgang ble tam langt 
utover. 

Etter 70 minutters spill inn-
traff det uvirkelige. 

— Vi hadde øvd inn at når 
en ving fikk ballen og førte 
oppover skulle motsatt ving 
skjære inn foran mål. Harald 
fikk ballen, og jeg gikk mot 
mål fra min høyreving. Harald 
slo en lang pasning, og jeg 
fulgte ballen med øynene hele 
tiden og timet headingen. Jeg 
visste ikke at keeper var på 
halvdistanse før jeg traff bal-
len, og hverken Maldini eller 
Baresi nådde høyere enn meg. 
Det var en uvirkelig følelse å 
se ballen trille i mål, forteller 
Vegard. 

Vegard kan ikke beskrive 
tankene som gikk gjennom 
hodet hans akkurat da, men da 
han hadde fått summet seg litt 
tenkte han at dette kan aldri i 
verden holde helt inn. 

— Det ble kjempestemning 
etter kampen, og vi feiret på 
hotellet til langt på natt. Det 
ble også et voldsomt oppstyr 
da vi kom hjem til Trondheim, 
husker Vegard. 

Dagen etter kampen mot Milan gjorde Adresseavisen det sjeldne å 
komme ut med en 2. utgave - og Rosenborg preget naturligvis de 
fleste sidene.

Dagbladet slo naturligvis også opp Rosenborgs seier over Milan, og 
undertegnede ble sendt til Aunan - eller Heggem-garden som det 
stod i Dagbladet - for å ta bilde av naboene som hadde kommet til 
gården for å feire Vegards mål og Rosenborgs seier.
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Kampfakta
  
 AC Milan 1-2 ROSENBORG
 Christophe Dugarry 45  Harald Brattbakk 30 
   Vegard Heggem 70

Onsdag 4. desember 1996 20.45  
Champions League, San Siro, Milano  28 965 tilskuere
   
Rosenborg (4-3-3)  Jørn Jamtfall - Bjørn Tore Kvarme, Jon 
Olav Hjelde, Erik Hoftun, Ståle Stensaas - Roar Strand (Mini 
Jakobsen 90), Bent Skammelsrud, Trond Egil Soltvedt - Vegard 
Heggem, Steffen Iversen, Harald Brattbakk  
 
Gult kort RBK: Trond Egil Soltvedt og Steffen Iversen 
  
Ubenyttede reserver: Thomas André Ødegaard, Kalle Løken, 
Kristian Sørli og Karl Oskar Fjørtoft

Et tidsskifte
Resultatet fikk voldsom 

medieoppmerksomhet og var 
en stor sensasjon, og det var 
nok det internasjonale gjen-
nombruddet for norsk klubb-
fotball.

— Kampen mot Milan 
glemmer jeg aldri, og det er 
mitt største fotballminne, for-
teller Vegard. 

Profftilværelse
Dagen etter kampen i 

Milan reiste Steffen Iversen 
til Tottenham som 19-åring. 
I juli 1998 reiste Vegard etter 
som proffspiller for Liverpool. 
Vegard var den dyreste spil-
leren som hadde gått fra en 
norsk klubb - 44 millioner kro-
ner. Fortsatt er det bare John 
Carew som har kostet mer. 

Men Nils Arne var skeptisk. 
Guttene var alt for unge, og de 
burde vært lengre i RBK. 

— Hvordan skal det gå hvis 
alle talentene drar før de har 
lært opp etterkommerne, erin-
drer Vegard at Nils Arne sa.

Etter fem gode år i 
Liverpool var fotballkarrieren 
til Vegard over, men han har 
fortsatt kontakt med klubben 
og er over og ser kamper. 

Knyttet til Rosenborg
Vegard har i alle år hatt 

kontakt også med RBK, og fra 
siste årsmøtet er han valgt inn 
i styret i klubben. 

- Nå blir det nok flere turer 
til både trenignsfeltet og brak-
ka, og det skal bli spennende å  
bidra fra innsiden. Det blir et 
epokeskifte både med Koteng 
som styreleder og Stjernen 
som daglig leder, og de vil nok 
begge sette sitt preg på klub-
ben, spår Vegard. 

Tro på årets sesong
— Rosenborg har den bes-

te første-elveren, og klarer de 
å unngå for mange skader og 
Jønson klarer å få ut potensiale 
i troppen vil vi nok bli blant 
topp tre og kvalifisere oss til 
spill ut i Europa, sier Vegard. 

Vegard Heggem hadde mange 
fighter med Maldini i kampen 
mot Milan. Det var derfor 
naturlig å bytte trøye med ham.
— Men jeg tviler på at Maldini 
har rammet inn trøya mi, sier 
Vegard.

Av Dagfinn Vold

Ola Haldor Voll arbeider i selskapet Hoveng Media i 
Rennebu, men han har arbeidssted i Trondheim. Der har han 
etter hvert fått mange interessante oppdrag, og arbeidet hans 
går ut på å legge siste hånd på video-produksjoner med farge-
korrigering.

Ét av oppdragene han har hatt i det siste er fargekorrigering av DDE sin jubi-
leumskonsert som ble tatt opp i Olavshallen. DDE markerte sitt 20-års jubileum 
i januar med statsministeren og andre kjendiser til stede, og konserten skal vises 
på NRK. Jobben til Ola Haldor har vært å finjustere fargene for å få de til å se 
naturlig ut, blant annet når det gjelder hudtonene. 

”Exorsisten”, en dokumenter om en spanjol som på vegne av Vatikanet reiser 
verden rundt med djevelutdrivelse, er et stort prosjekt som Ola Haldor nettopp 
har avsluttet fargekorrigeringen på. Dette programmet kommer på NRK i løpet 
av høsten, og vil i tillegg bli vist på forskjellige filmfestivaler i Norge og i utlandet. 
Det vil også bli vist i mange andre land, bl.a. USA. — Dette er en ganske stor 
produksjon som vil vekke en del interesse, og det er trøndere som produserer 
denne dokumentaren og som har kontaktet meg, forteller Ola Haldor. 

Det siste store prosjektet Ola Haldor har jobbet med før påske er et matpro-
gram med Andreas Viestad som heter ”En bit av Norge”. Programmet er tatt opp 
på engelsk, og det er tenkt solgt til både europeiske land og USA. 

— Dette er et matprogram der Viestad lager mat på mange forskjellige uten-
kelige steder, og det er etter samme mal som en tidligere serie kalt ”En bit av 
Skandinavia”.  Programmet vil gå på TV2, men sendetidspunkt er ikke kjent. 

Av Dagfinn Vold

Ola Haldor fargekorrigerer for TV-produksjoner
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ØKONOR Berkåk  -  berkak@okonor.no
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Regnskap og rådgivning
Lønn
Fakturering
Inkasso
Etablering
Generasjonsskifte
Online regnskap

Berkåk  tlf 72 42 82 00
Soknedal  tlf 72 43 34 07

Industriveien 4, 7391 Rennebu

Telefon butikk:  72 42 64 64
Mobil:  46 44 92 72

•	 Hytteprodukter	gjennom	Hyttetorget

•	 Varme-	og	sanitæranlegg

•	 Modernisering	av	bad

•	 Varmepumper

•	 Vann	og	energibrønner

Åpningstider:
Mandag-Fredag 08.00 - 16.00

Lørdag 10.00 - 13.00

din lokale rørlegger

Vask bilen hos oss!

“Rene biler varer lengst”

Coop- og NAF medlemmer÷30 øre på drivstoff

• Bilvaskmaskin  
• 3 Selvvaskplasser
• Gratis bruk av støvsuger

Vi ønsker alle
ei GOD PÅSKE E6 Berkåk

tlf 72 42 71 50
Følg oss på Facebook

ennebu
snekkeri A

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

post@rennebusnekkeri.no
www.rennebusnekkeri.no

Vi er spesielt gode på: 
Personlig service 

Håndverksmessig kvalitet 
Fleksibel produksjon

Vi har lang erfaring,
bred kompetanse og

er spesialister på
heltreproduksjon.

KJØKKEN
BAD 
SPISESTUE 
SOVEROM
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Så langt synes de oppstar-
ten har vært ganske bra, selv 
om de synes det er i overkant 
mye snø her i bygda. 

Restaurant i Tønsberg
Det var egentlig tilfeldig-

heter som gjorde at ekteparet 
kom flyttende til Berkåk for å 
starte Kinarestaurant her. – Vi 
har bodd i Tønsberg og dre-
vet restaurant der i 15 år, men 
så fikk mannen min proble-
mer med føttene og greide 
ikke lenger jobben som kokk. 
Derfor ble vi nødt til å sten-
ge restauranten der for to år 
siden, forteller Hong Im Peng. 
Heldigvis ble mannen gradvis 
bedre, og kunne etter hvert 
begynne å jobbe som kokk 
igjen. Han fikk jobb på en 
restaurant i Oslo, og pendlet 
dit helt til ekteparet fant ut at 
de hadde lyst å starte opp med 
noe eget igjen. – Da begynte vi 
å se oss om etter ledige lokaler, 

og dermed fant vi dette stedet, 
smiler Peng. 

20 år i Norge
Hong Im Peng kom til 

Norge for litt over tjue år siden, 
og begynner etter hvert å få 
god oversikt over norsk språk 
og kultur. Mannen flyttet hit 
til landet noen år tidligere, og 
Peng innrømmer at hun synes 
det var vanskelig de første åre-
ne etter at hun kom hit. – De 
første tre årene var vanskelige 
ja, men jeg bestemte meg for 
å holde ut siden begge barna 
var små på den tiden, fortel-
ler hun. Ettersom tiden gikk 
skjønte hun mer og mer av 
språket, ungene trivdes godt, 
og de fant seg etter hvert godt 
tilrette. – Jeg savner fortsatt 
hjemlandet mitt, men trives 
veldig godt i Norge, sier Peng. 
Begge barna har blitt voksne, 
og er fortsatt bosatt i Tønsberg 
med egne familier. 

Håper på en fin sommer
Ekteparet kom flyttende 

til Berkåk i starten på februar, 
og var vel ikke helt forberedt 
på klimaforskjellen mellom 
ei fjellbygd i Trøndelag og en 
lun kystby i Vestfold. – Det 
var veldig mye snø, og veldig 

kaldt da vi kom hit, så det var 
litt uvant for oss, forteller Peng. 
Ekteparet er imidlertid vel-
dig innstilt på å trives her, og 
synes de har blitt godt mottatt 
i lokalmiljøet. Nå ser de fram 
mot lyse sommerkvelder, og 
håper at både fastboende og 

Ny kinarestaurant på Berkåk
Nylig fikk Rennebu et nytt tilbud på matfronten, da Hong 
Im Peng og ektemannen åpnet kinarestaurant i lokalene ved 
ICA på Rennebutorget. 

hyttefolk vil benytte seg av det 
nye restauranttilbudet i sen-
trum. 

Av Mona Schjølset

Scenen er din - Tuva

Før det ble klart hvem som 
slapp gjennom nåløyet, måtte 
søkerne gjennom flere runder 
med audition. Etter fem opp-
taksprøver, der hun fikk prøvd 
seg både på sang, mono-
log, dans og improvisasjon, 
kunne Tuva slippe jubelen løs 
og forberede seg på studier i 
Gøteborg. – Jeg ble både over-
rasket og glad, det er jo mange 
som søker her både tre og fire 
ganger og ikke får plass, så jeg 
følte meg ganske heldig, smiler 
Tuva.

Ikke bare flaks...
Tuva er nok i overkant 

beskjeden på egne vegne når 
hun beskriver opptaksproses-
sen, for ifølge velinformerte 
kilder tok en av de eldre sven-
ske professorene til tårene da 
Tuva avslutningsvis ble bedt 
om å synge en svensk vise. 

– Den her norske balleri-
naen skal vi gjøre en stjerne 
av, var hans umiddelbare reak-
sjon. Det sier vel også sitt at 
Tuva samme året kom inn 
på Balletthøyskolen i Oslo, 
ved linjen for Jazzdans. Det 
er antagelig ikke veldig ofte 
søkere takker nei til en plass 
her, men det ble altså Tuva 
nødt til, samme år som hun 
gikk ut av videregående skole. 

– Det var valgets kvaler 
en stund da ja, men jeg føler 
definitivt at jeg har havnet på 

riktig hylle her i Gøteborg, sier 
Tuva. 

Har danset siden hun var 
fire år

Dansen har bestandig 
vært en viktig del av livet til 
Tuva, og hun startet ved Lenes 
Ballettskole allerede som 
4-åring. Opp gjennom årene 
har det blitt mange opptre-
dener på små og store scener 
her i bygda, og etter hvert i litt 
større sammenhenger andre 
steder også. De fleste som har 
sett Tuva stå på scenen vil vel 
umiddelbart si at der hører 
hun til, så det er på ingen måte 
overraskende at hun  trives så 
godt med det hun nå holder 
på med. – Jeg har innerst inne 
aldri hatt noen Plan B i for-
hold til hva jeg ønsker å holde 
på med, og da følger jeg den 
drømmen så langt jeg kan, sier 
Tuva. Da hun var yngre tenk-
te hun innimellom på at hun 
kanskje burde si noe annet 
hvis folk spurte hva hun skulle 
bli, for både sanger, danser og 
skuespiller høres vel litt fjernt 
ut for de fleste... 

– Det hendte jeg sa jeg ville 
bli dyrlege eller marinebiolog, 
men det var bare for å høres 
litt mer ”vanlig” ut, ler Tuva. 

Statsteateret i Helsingborg
I løpet av det 3-årige stu-

diet i Gøteborg skal elevene 

gjennom flere praksisperioder, 
der de får prøve seg på ulike 
uttrykk og stilarter. Det første 
året jobbet elevene mest i klas-
sesituasjon, med forskjellige 
teknikker innen sang og skue-
spill, og i løpet av dette året har 
de satt opp en klassisk, komisk 
musical. Når elevene starter 
på igjen til høsten skal de ut i 
en lengre praksisperiode, og 
være med på en større opp-
setning. - Jeg fikk faktisk napp 
flere steder, men har nå valgt 
Statsteateret i Helsingborg 
som min praksisplass, forteller 
Tuva. Her skal hun være med 

på oppsetningen av en helt ny 
musical, som bygger på folke-
eventyr. – Dette ser jeg virkelig 
fram til, for den rollen jeg skal 
ha blir spesialskrevet til meg, 
og jeg får prøvd meg både 
innen sang, dansing og replik-
ker, så det er kjempespennen-
de, sier Tuva.

Ønsker å spille på scener i 
Skandinavia

Etter hvert som Tuva 
avslutter studiene i Gøteborg, 
er målet å bygge opp en artist-
karriere og kunne leve av det. 
– Jeg må bare bruke tiden godt 

å knytte mange gode kontak-
ter i løpet av studietiden, for 
det er selvfølgelig viktig i dette 
sirkuset. Jeg har fortsatt ingen 
Plan B, og målet er helt klart å 
kunne spille på scener rundt 
om i Skandinavia, avslutter 
Tuva. Etter hvert som årene har 
gått er det vel kanskje ikke så 
mange av oss som blir forbau-
set hvis vi får se ei blid, trive-
lig jente fra Hæverstølen som 
oppnår akkurat det. 

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Som én av sju studenter kunne Tuva Børgesdatter 
Larsen høsten 2010 ta fatt på studiene ved musi-
kallinjen på Scen- og Musikkskolen i Gøteborg. 
Det var 280 søkere til de sju plassene, og Tuva var 
den yngste som kom inn. 

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

- autorisert bilverksted -

Tomter med fin beliggenhet 
på Nerskogen

Laft - Stavlaft - Bindingsverk

Bygg varige verdier

Ny 
webside!

Sommerdekk
kjøper du hos oss

Skiopplevelse 
på Nerskogen!
Skisenteret er åpent hver lørdag og søndag 11 - 17, 

og i påsken hver dag.
Oppkjørte løyper – Vi har utvidet turløypenettet

Spennende kjelkenedfart 

– midt i blinken for skiaktiviteter.

Tlf 97 68 08 19 - www.nerskogenskisenter.no

Skiinstruksjon?
Ta kontakt med 

Liv Bakken tlf 900 71 410

Ta kontakt for å få tilbud!

– en kraft
i nærmiljøet

Kraftverkene
i Orkla

Sjekk når bilen din skal på
periodisk (EU)-kontroll på

www.automester.no
Service og reparasjoner på alle bilmerker

Diagnoseutstyr til de fleste bilmerker.
PKK (EU) kontroll. Frontruteskifte/reparasjon.

Åpent fra kl 07.30 til 15.30.

• Brøyting – strøing med traktor

• Transport – traktor m/henger

• Massetransport 
   – lastebil m/henger

• Levering av
  grus, singel og pukk

Telefon 07273, faxnr. 73 54 16 50
Epost firmapost@tronderenergi.no

Besøksadr. Terminalveien 7, 7391 REN-
NEBU

dEkkSERVICE
v/ Øyvind Kjeka

GUNNESGRENDA – tlf 411 90 680

Bilen trenger også pleie
– vi hjelper deg!

Vi har

Hankook-dekk
– årets testvinner

i Motor

Bygdas Forsikringssenter

FORSIkRING - BANk - pENSJON
privat - Næring - Landbruk

Brannkassa i Oppdal og Rennebu
- nærhet og trygghet siden 1842

www.GORB.no

72 40 49 90, Nyveien 1 på Oppdal
72 42 82 50, Næringshagen på Berkåk
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For første gang i 
Rennebumartnans 26-årige 
historie ble det i fjor avviklet 
undersøkelser rundt mart-
nan i samarbeid med Blilyst 
og Norfakta. Undersøkelsene 
bestod av en befolknings-
undersøkelse med et utvalg 
på 500 personer fra Sør-
Trøndelag, Nord-Trøndelag 
og Møre og Romsdal og en 
markedsundersøkelse (blant 
de besøkende på martnan). 
Sistnevnte undersøkelse ble 
sendt ut som e-post til 177 
personer. 

— Undersøkelsen viser 
at Rørosmartnan er mest 
kjent blant lignende arran-
gement i Midt-Norge, men 
Rennebumartnan kom hakk i 
hel på andreplass. Men ingen 
kan måle seg når det gjelder 
kvaliteten blant utstillerne – 
der skårer Rennebumartnan 
helt topp. Det er en hyggelig 
bekreftelse og en god attest til 
utstillerne og alle som arbeider 
med martnan, sier styreleder 
Odd Ustad. 

Undersøkelsene fortel-
ler at Rennebumartnan er et 
solid familiearrangement, og 
at en dermed når et bredt lag 
av folket. Men ennå kan mart-
nan gjøre mer for barn og for 
mannfolk. 

— Karene er med på mart-
nan, men vi må se bedre på 
tilbudene vi kan gi karene, sier 
Ustad.

Trofast publikum og god 
omsetning

Rennebumartnan har et 
trofast publikum med mange 
gjengangere som har besøkt 
martnan over flere år. Èn av 
utfordringene som undersø-

Godt omdømme for 
Rennebumartnan
Undersøkelsene som ble gjort i forbindelse med fjorårets Rennebumartna ga 
gode og solide bekreft-elser på at martnan har en god status i Midt-Norge.

kelsene viser er å få nye besø-
kende til martnan. 

— I et marked med stadig 
større konkurranse  med stadig 
flere aktører må vi bli bedre til 
å markedsføre det unike med 
Rennebumartnan for å få flere 
til å komme hit.

— Vi ser ut fra undersøkel-
sene at mange hytteboere fra 
Rennebu og Oppdal kommer 
på martnan. Når vi vet at det 
er 14.000 hytter i kommunene 
rundt oss har vi et potensiale 
her som vi må se nærmere på 
hvordan vi skal nå. Det er i 
hvert fall bare å sette av dato-
ene 17. – 19. august og dra 
på hytta med familie og ven-
ner som utgangspunkt for å 
besøke Rennebumartnan, sier 
Ustad.

— De som kommer hand-
ler imidlertid veldig bra, og det 
er et viktig argument overfor 
utstillerne. Innenfor martnas-
området (utstillerne og mat-
servering) er det en estimert 
omsetning på 15 millioner kro-
ner. I tillegg kommer ringvirk-
ningene for lokalt næringsliv i 
Rennebu, noe vi synes er vel-
dig bra, sier Ustad.

Lite kritikk
Undersøkelsene avdek-

ker lite kritikk, og det er ikke 
overraskende kvinnene som 
er mest fornøyd med martnan. 
Samtidig kommer det frem av 
undersøkelsene at martnan er 
litt forutsigbar og tradisjonell. 

Tar undersøkelsene på alvor
— Vi har en del nyten-

king på gang som viser at vi 
tar undersøkelsene på alvor. 
Ustad forteller at hele mart-
nasområdet er redesignet, og 
at det vil bli noen forandrin-

ger i år og noen senere. Vi vil 
blant annet lage en ny profil på 
adkomsten, og vi arbeider også 
med å synliggjøre det lokale 
næringslivet på en best mulig 
måte. Mange av de besøkende 
på martnan er enten lokale 
eller hytteeiere, og da er det 
viktig å bli kjent med det loka-
le næringslivet. 

Ellers er det planer om å 
sette opp lavvoer i stedet for 
restauranteltet, og samtidig 
utvikle nye mattilbud. I den 
forbindelse har martnan hatt 
kontakt med Inge Jonsen, som 
arbeider mye med lokal mat 
ved Lian Restaurant. Folk er på 
martnasområdet i flere timer, 
og da er det viktig med gode 
mattilbud. 

Det vil også bli gjort en del 
grep på kulturarrangemente-
ne, og det vil i år derfor ikke bli 
noen kulturkveld søndagen før 
martnan. I stedet vil det bli lagt 
vekt på flere kulturinnslag på 
martnasområdet, blant annet i 
form av buskspæll. 

Odd Ustad er til daglig 
ansatt som bedriftsrådgiver i 
TotalConsult. På fritiden til-
bringer han mye tid på hytta 
utover mot Jøldalen. — Jeg er 
hobbyrennbygg og interessert 
i det som foregår i Rennebu. 
Jeg tilbringer rundt 70 døgn på 
hytta, som jeg nå har hatt i 23 
år. Hytta er for helårsbruk, og 
dermed kan en heller si at jeg 
på en måte skifter bolig når jeg 
drar på hytta, sier Ustad – som 
ikke har noen ting å utsette på 
hyttelivet på Jøldalen, utenom 
at det er dårlig mobildekning 
der.

Av Dagfinn Vold

Sommerjobb for skoleungdommer
Rennebu alders – og sykehjem
Elever fra 9. og 10. klasse har mulighet til å søke sommer-
jobb i uke 27 -32. 10 elever vil få tilbud om jobb. 
Perioden vil bli oppdelt i 2 perioder på 3 uker. 

Vi søker etter positive og kreative ungdommer. 
Vi oppfordrer både gutter og jenter til å søke.
Lønn i henhold til avtaleverk.
Nærmere	opplysninger	fås	ved	henvendelse	til	
enhetsleder Borgny Lien tlf 72 40 25 23.
Søknadsfrist: snarest, og senest 01.04.2012.

Sommervikarer
Rennebu alders – og sykehjem
Vi har behov for vikarer i pleie, renhold og kjøkken. 
Arbeidsperioden vil vare fra uke 26 - 33.

Ønskede kvalifikasjoner:
Søkere uten relevant utdanning kan søke. 
Opplæring	vil	bli	gitt
Studenter og skoleungdom oppfordres til å søke
Personlig egnethet vektlegges

For	nærmere	opplysninger,	kontakt	enhetsleder	Borgny	
Lien tlf 72 40 25 23 eller gruppeledere på tlf 72 40 25 12.
Søknadsfrist: 15.04.2012.

Gjelder for begge utlysningene:
Rennebus nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.
Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk 
søknadsskjema på www.rennebu.kommune.no under 
”Stilling ledig” – ”Rennebu kommune” – ”Selvbetjening”. 

Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt. spørsmål om 
søknadsskjema, tlf 72 42 81 00 eller 
postmottak@rennebu.kommune.no 
Søkerlisten kan bli offentliggjort jmf. 
Offentlighetsloven § 25.
                                                                                                              

- Rådmannen

Odd Ustad, styreleder i Rennebu Bygdearrangement - arrangør av Rennebumartnan - gleder seg over 
det gode omdømme Rennebumartnan har.

Lagprisen til fotballjenter 12

Rennebus fotballjenter J12 fikk under Sparebank-
cup sist helg utdelt RILs Lagpris for 2011.

Foran f.v.: Karen Rogogjerd, Ingrid Stuen, Ellinor Gunnes, 
Andrea Grøtte og Sigrid Ytterhus Haugset.

Bak. f.v: Nora Stene, Ingrid Jerpstad, Maren Håker Stavne, 
Maiken Grevstad, Maren Gunnes Anita Øverland og Ingrid 
Skjerve.

Kirsti Solemsmo og Malin Olufsen var også med på laget, 
men var forhindret fra å møte til utdelingen.
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Håvard i 
Amundsens fotspor

— Jeg har lenge vært fasci-
nert av polfarerne og de brag-
dene de gjorde. De var på en 
måte den tids idrettshelter. 
Kappløpet til Sydpolen har 
vært spesielt interessant, og 
jeg begynte å lese meg opp på 
dette jubileet for noen år siden. 
Det var en spennende blan-
ding av friluftsliv og kappløp. 
Samtidig var Norge en ung 
nasjon i 1911, så det betydde 
nok mye å vinne kapplø-
pet til Sydpolen, sier Håvard 
Tømmerås. 

Godt planlagt tur
Håvard hadde planlagt 

jubileumsturen i lang tid, og 
den 24. november i fjor rei-
ste han fra Norge til Australia. 
Der oppsøkte han spor etter 
Amundsen, som kom til byen 
Hobart på den Australske øya 
Tasmania den 7. mars 1912. 
Dette var første stopp for 
Amundsen etter polferden, 
og dermed hadde han flere 
viktige utretninger her. Han 
sendte telegram til Norge om 
at Sydpolen var nådd, og han 
telegraferte sin historie som 
han hadde solgt til den engel-
ske avisen Daily Telegraph. 
Amundsen fikk også fremkalt 
bildene fra turen i et fotostudio 
i Hobart.

På samme hotell
Før Håvard la ut på sin 

tur, hadde han opprettet kon-
takt med Tim Bowden, søn-

nesønnen til telegrafisten som 
hjalp Amundsen. Bowden var 
hovedkontakten til Håvard i 
Hobart, og han viste Håvard 
lokalene som den gang fun-
gerte som telegrafstasjon.

— Jeg overnattet på sam-
me hotell som Amundsen, 
Hadleys Hotel, men jeg fikk 
nok et adskillig bedre rom. Da 
Amundsen kom til hotellet, var 
han nok både skitten og ustelt. 
Han ble nok tildelt et rom der-
etter – et usselt og skittent rom 
i bakgården, forteller Håvard. 

Følte det historiske suset
Beatties Studio var foto-

studioet der Amundsen fikk 
fremkalt bildene fra turen. 
Amundsen fikk selv ødelagt 
kameraet sitt på turen, så det 
er en av de andre som var med 
på turen, Olav Bjåland, som 
har tatt de bildene som i dag er 
kjent fra turen. Håvard hadde 
avtale med barnebarnet til én 
av de som arbeidet ved dette 
studioet – Bill Stephenson, 
som også er eier av Beatties 
Studio i dag. De fleste av de 
opprinnelige glassplatene som 
utgjorde originalene ble øde-
lagt under en brann. Men de 
hadde gode kopier som ble 
avfotografert på nye glasspla-
ter som fungerer som origina-
lene i ettertid.

— Det var nok her jeg følte 
det historiske suset fra kapplø-
pet sterkest. Jeg fikk være med 
Stephenson inn i fremkal-

Håvard Tømmerås fra Berkåk var på Sydpolen 
og markerte 100-års jubileet for da Roald Amundsen 

nådde polpunktet den 14. desember 1911.
På bildet overfor står Tømmerås som nummer to 

fra venstre og gjenskaper det historiske bildet 
med amundsens telt.

Håvard Tømmerås satte også opp modellen av Amundsen-teltet i en park i Hobart i Australia, så hans 
kontaktpersoner Tim Bowden og Bill Stephenson fikk se.
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Lenge var bildene fra Amundsens polferd borte, og de bildene vi 
kjenner her i Norge er dårlige reproduksjoner som er sterkt retur-
sjert. Det at originalene har vært borte har vært et mareritt for 
mange arkivarer. Så sent som i 2009 ble originalene sporet opp ved 
Nasjonalbiblioteket i Australia, og det ble kjent av Beatties Studio 
hadde fremkalt bildene. Håvard Tømmerås besøkte dette fotostudioet, 
og overfor viser vi det sjeldne originalfotoet med fotspor i snøen, 
detaljer på teltet og uretursjerte flagg – noe som ikke har kommet 
frem i de bildene som tidligere har blitt vist fra turen.

Her er et klipp fra hjemmesiden til Nasjonalbiblioteket i 
Australia:
Rare photograph uncovered at National Library Posted on: 7th 
October 2009 
A ”small brown image” which has been confirmed as the world’s 
only known vintage print of the Amundsen expedition’s arrival at 
the South Pole in 1911, has been uncovered at the National Library 
of Australia. The vintage print was in an album of photographs 
entitled ”Tasmanian views” acquired by the National Library in 
1965 from the descendants of Edward W.Searle. Searle worked for 
photographer J.W. Beattie in Hobart in the early 1900s and explorer 
Roald Amundsen supplied the negatives to Beattie. It is believed the 
negatives no longer exist. The image was uncovered by the Curator 
of the Picture Collection at the National Library of Norway, Harald 
Ostgaard Lund, while searching Google. This search led him to the 
National Library of Australia’s collection. Although the South Pole 
image is iconic in Norway, its Library only had later copy prints in 
its collection.

lingsstudioet og det var en stor 
opplevelse å få bilder fra de 
originale glassplatene, fortel-
ler Håvard. Håvard avla også 
Nasjonalbiblioteket i Canberra 
et besøk, for der var de origi-
nale og førstegenerasjons bil-
dene fra turen oppbevart. 

Teltet som forsvant
Den 5. desember gikk 

turen videre fra Australia til 
Santiago i Chile. Der oppda-
get han at hans kopi av teltet 
som Amundsen satte opp på 
Sydpolen var borte. Med hjelp 
av slektninger i Australia fikk 
Håvard sporet teltet til New 
Zealand, og etter to dager kom 
det ettersendt til Santiago. Og 
det var på høy tid, for etter 
to dager måtte Håvard reise 
videre til sydspissen av Chile, 
Puntas Arenas, der han skulle 
slutte seg til det amerikanske 
reiseselskapet som arrangerte 
turen til Sydpolen. 

Til sydpolen med fly
I reisegruppa til Håvard var 

det 20 personer, og én av de 
kom fra Norge. Den 9. desem-
ber lettet flyet til Sydpolen og 
landet på hovedbasen der  - ca 
100 mil fra polpunktet. Der var 
det en teltleir der de fikk god 
forpleining.

— Vi var veldig heldig med 
været, og hele turen var som 
en påsketur i strålende sol-
skinn. Det var et maks vær for 
en vellykket tur, sier Håvard.

Den 12. desember gikk 
turen videre med en Twin 
Otter til selve polpunktet og 
leiren Union Glacier. Denne 
teltleiren var utgangspunktet 
for de markeringene de skul-
le være med på i forbindelse 
med 100-års jubileet, og den 
14. desember var den offisielle 
markeringen der bl.a. statsmi-
nister Jens Stoltenberg deltok. 
Men det ble også en mer uoffi-
siell markering etterpå, og det 

ble et ”etterlag” for de norske 
deltagerne på forskningssta-
sjonen South Pole Station som 
har helårlig drift. 

Satte opp teltet sitt
Håvard hadde med sin kopi 

av teltet til Amundsen, og dette 
ble satt opp for å ta en rekon-
struksjon av det bildet som er 
så kjent fra Amundsens pol-
ferd. Asle T. Johannesen hadde 
også med et telt, og dette ble 
satt opp ved siden av Håvards 
telt og en kopi av Scott sitt telt. 
Engelske Scott tapte som kjent 
kappløpet til Sydpolen, og han 
omkom dessverre på tilbake-
turen til hovedkvarteret. 

Den 18. desember gikk 
turen tilbake til Chile, og 
dagen før lille julaften kom 
Håvard tilbake til Berkåk.

En opplevelse for livet
— Jeg hadde visse forvent-

ninger til selve polturen. Det 

første døgnet gikk i ett med 
fotografering og diverse andre 
gjøremål. Det ble ikke så mye 
tid til å reflektere over historik-
ken der og da, men jeg har fått 
flere refleksjoner etter at jeg 
kom hjem, forteller Håvard. 

— Det var rundt 30-35 
minusgrader på polpunktet. 
Jeg var innstilt på dårligere 
og tøffere forhold, men været 
var ellers kjempefint. Det har 

vært en stor opplevelse som 
jeg absolutt ikke angrer på, sier 
Håvard – som foruten bilder 
fra turen også har tatt en god 
del video som han vil bear-
beide og sette sammen og vise 
ved aktuelle anledninger.

Av Dagfinn Vold
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Søndag 17. juni 2012 
kl 12.00
52/18 km sykkelritt på Nerskogen i Rennebu. 
Start og mål ved Granasjøen

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

Nerskogen grendalag - Oppdal sykkelklubb - Rennebu IL
i samarbeid med

For mer informasjon: www.nerskogsrittet.no

www.rennebumartnan.no

Følg oss på

Rennebumartnan er i løpet av 26 år 
blitt en av Norges viktigste arenaer 

for salg og markedsføring av husflid og håndverk 
- en møteplass der 160 utvalgte norske håndverkere 

presenterer sine produkter for et kjøpesterkt 
publikum med sans for god kvalitet.

 Handel konserter
 Familievennlig Matopplevelser 
 Ung skaperglede kulturopplevelser
 Utstillinger Møteplass

Hjertelig velkommen til 

Rennebumartnan
Berkåk - ved E6

17. - 19. august 2012
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Da man startet planleggin-
gen av Nerskogsrittet for første 
gang, så arrangementskomi-
téen for seg de tre første årene 
som en prøveperiode, for å se 
om dette var noe som hadde 
livets rett. 

— Utviklingen har de to 
første årene vært veldig posi-
tiv, og i fjor deltok 452 syklister 
på rittet. Deltakerne kom fra 
Møre, Trondheimsregionen og 
fra nabokommunene, forteller 
Kjetil Værnes, leder i arrange-
mentskomiteen. Det ble satt 
nye løyperekorder i fjor, og 
den raskeste herren syklet de 
52 kilometrene på 1 time 40 
minutter og 10 sekunder, mens 
den raskeste damen syklet på 
1 timer 52 minutter og 28 sek-
under. I år vil de sykle nøyaktig 
samme løype, så det blir spen-
nende å se om rekordene står 
ved lag.

Erfaringer fra i fjor
Arrangøren forteller at det 

er plass til noen flere deltakere, 
og de håper derfor at ennå fle-
re finner Nerskogsrittet inter-
essant. 

— Vi har gjort noen erfa-
ringer fra i fjor som vi vil ta 
med oss videre. I fjor hadde vi 
større plass for sekretariatet, og 
det gjorde at alt gikk mye ras-

Nerskogsrittet 
for tredje 
gang

kere og mer effektivt. Dette vil 
vi utvikle ennå bedre til årets 
ritt. Ellers har vi pålagt oss sjøl 
bedre sikringstiltak ved krysset 
på vestsida av demningen. Der 
kommer syklistene i stor fart, 
og det har vært noen nesten-
uhell som vi må unngå. I år vil 
de som kjører kortløypa på tid 
svinge inn mot dammen, og 
dermed blir det ennå mer syk-
ling i høy hastighet i krysset, 
forteller Værnes. 

Arrangøren vil også se 
nærmere på plassering av mat-
stasjonene. Her er det forskjel-
lige ønsker og behov, og det 
gjelder å finne plasseringer der 
syklistene har passe fart for å 
ta imot drikken.

— Vi  vurderer også å endre 
påmeldingsrutinene. Rittet har 
blitt så stort at vi må finne løs-
ninger som er mer rasjonelle å 
håndtere for oss som arrangør. 
Målet er å få til en påmeldings-
løsning som oppleves enkel 
for deltagere, og som samtidig 
ikke krever for mye ressurser 
av oss, forteller Værnes.

Positivt med samarbeid
Det er flere samarbeids-

partnere i Nerskogsrittet, både 
Nerskogen Grendalag, Oppdal 
Sykkelklubb og Rennebu 
Idrettslag er involvert. Værnes 

forteller at de har bra kontinui-
tet i komiteene, og dermed kan 
de ta med seg erfaringene fra 
år for år. 

— Vi arrangerer rittet etter 
”martnasmodellen”,  og de 
45 personer som er involvert i 
planlegging og gjennomføring 
av rittet får betalt med timepris 
og eventuell bonus.

Tre valg
— Opplegget for årets 

Nerskogsritt blir ganske likt 
som i fjor. Det blir de samme 
traséene, men årets nyhet er 
at det blir mulighet for å sykle 
kortløypa rundt Granasjøen  
på tidtaking. Dette er et kor-
tere alternativ for de som synes 
langløypa blir i lengste laget, 
sier Værnes. Dermed blir det i 
år tre valg: kortløypa uten tid, 
kortløypa med tid og lang-
løypa med tid. Kortløypa er ca 
18 kilometer, og den er fami-
lievennlig med liten høyde-
forskjell og ikke noe teknisk 
krevende. Værnes forteller at 
denne løypa er godt egnet 
for barn, og de ønsker å legge 

denne løypa til rette for de 
som synes det er artig å sykle 
kortere turer. Dermed passer 
Nerskogsrittet både for mosjo-
nister som vil ta en fin sykkel-
tur og for de som vil konkur-
rere mot klokka og mot andre 
syklister.

Følg med på nerskogsrittet.
no

Nerskogsrittet har egen 
nettside. Der vil det bli kunn-
gjort når påmeldingene starter, 
og eller det blir lagt ut annen 
aktuell informasjon.

Av Dagfinn Vold

Tor Olav Østerås i fint driv  opp mot Ramsessetra i Leverdalen.

Vis hensyn
til reinen

Områdene i Trollheimen 
benyttes som beiteland for 
tamrein gjennom store deler av 
året, mens områdene i Igelfjell/
Grefstadfjell er vinterbeite-
område. Ettersom påska i år 
er svært sein vil reinen være 
flyttet tilbake til områdene i 
Trollheimen før påske. Dermed 
vil en kunne treffe på rein i 
områder der det andre år van-
ligvis ikke er rein i påska. 

— Reinen nærmer seg nå 
tiden for kalving. Perioden 
før, under og like etter kal-
ving er den mest sårbare tiden. 
Forstyrrelser i denne perioden 
kan få svært uheldige kon-
sekvenser. Hunder som får 
løpe løs vil derfor kunne gjø-
re stor skade, sier Maja Britt 
Renander.

— Vi ber derfor folk som 
ferdes både med og uten 
hund, i områdene  opp mot og 
innenfor Trollheimen i påska 
og tiden framover, om å vise 
hensyn og opptre med var-
somhet slik at reinen ikke unø-
dig uroes eller skremmes. 

Den som oppholder seg 
og ferdes med hund bes spe-
sielt å vise ansvar og  følge 
båndtvangsbestemmelsen 
av hensyn både til rein, men 
også annet vilt. I tidsrommet 1. 
april – 20. august er det gene-
rell båndtvang for hunder med 
hjemmel i både viltloven og 
reindriftsloven.

Båndtvang
I Rennebu kommune skal 

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

a) hele året på og ved 
idrettsanleggene i Rennebu.

b) på og ved merkede 
og preparerte skiløyper fra det 
tidspunkt de blir preparert og 
fram til og med 31. mars.

c) i rekreasjonsområde-
ne og lekeområdene, avgren-
set slik det går fram av vedtatte 
reguleringsplaner.

d) Rådmannen 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.

Båndtvangen gjelder ikke 
for gjeterhunder, ettersøks-
hunder, hunder som benyttes i 
reindrift eller hunder som bru-
kes til jakt.

Henvendelser angående 
temaet kan rettes til enhet for 
landbruk og miljø, tlf. 72 42 81 
41.

Kjetil Værnes, leder i arrange-
mentskomiteen (i midten) følger 
med i passeringen på vestsiden 
av dammen.

Fritidsleiligheter i Ånegga er klare for salg
To av seks fritidsboliger i Ånegga Hyttegrend nærmer seg 

sluttføring, og i påska vil det bli visning i den ene. 
Fritidsboligene er av høy standard, og de inneholder kjøk-

ken, to stuer, tre soverom, bad, bod og carport. Den ene stuen 
er på loftet og har en fantastisk utsikt sørover mot Granasjøen, 
Ramsfjellet og Leverdalen. 

Den ene fritidsboligen er ferdigbygd innvendig, og den har 
kjøkkeninnredning fra Rennebu snekkeri.

- De som kjøper de andre boligene skal selv få ha innvirkning 
på innredning og fargevalg, derfor er det ikke gjort noe innvendig 
i den andre som er satt opp. Tilsammen vil det bli seks boliger i 
hyttegrenda, forteller Trond Narve Stavne.

Fritidsboligene i Ånegga Hyttegrend har fin utsikt sørover.
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Støren og Omegn
Begravelsesbyrå

Soknedal - tlf 72 43 34 14/414 52 610

Vi ønsker å bidra 
til en verdig gravferd

Støren og Omegn
Begravelsesbyrå
Tlf 72 43 34 14/414 52 610

Vi ønsker å bidra 

til en verdig gravferd

Kjører

Trondheim - Oppdal
daglig

Bestilling før kl 12.00 blir levert samme dag

Tidligrute mob 979 64 449

William 930 17 977
Håvard 476 58 275

Kjører

Trondheim - Oppdal
daglig

Bestilling før kl 12.00 blir levert samme dag

Tidligrute mob 979 64 449

William 930 17 977
Håvard 476 58 275

Kjører
Trondheim - Oppdal

daglig

Tidligrute 979 64 449
Håvard 476 58 275  – Monica 941 31 812

930 17 977

2 Rennebunytt

Salg av nye gravminner – oppussing av gamle 
og navntilføyelser: 15% rabatt

Michel Kosberg, tlf 72 42 76 40/915 10 509

Alt i stein

Gravmonumenter
Kjøkkenbenkplater • Bord • Peisplater • Vindusbrett
Fasadestein • Div stein uteanlegg • Skifer

John Olav Halland 7391 Rennebu - tlf 901 02 951

Utebord og benker

Vi har flere modeller – 
og lager bord og benker etter dine behov

priseks
lengde 2,0 m
kr 14.000,-

priseks på Gapahuk:
2x3m: kr 38.000,-

Nett – sikker strømforsyning Kraft – markedspris eller fastpris

Installasjon tilknyttet Euronics Berkåk

Berkåk, 7391 Rennebu
Tlf 72 42 80 00 - www.krk.no

Er du riktig
forsikret?

tlf 72 43 00 40

Randi Lilleholte
72 43 00 72

Det er viktig å være riktig
forsikret hvis uhellet skulle 

være ute. 
Ta en gjennomgang
av dine forsikringer,
det kan lønne seg.

Avtal tid med en av våre
forsikringsrådgivere
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Jarno van Malsen – Maling og Murpuss

Det kan vel nesten virke 
som yrkesvalget var noe gene-
tisk betinget, for også Jarnos 
far var maler, og hanstartet 
sin yrkeskarriere allerede som 
14-åring. – Det er klart at jeg 
var litt påvirket hjemmefra, 
men for meg var det aldri noen 
tvil om at jeg måtte finne meg 
et praktisk yrke. Teoretiske 
skolefag falt ikke helt naturlig 
for meg, jeg lærer mye bedre 
gjennom praktisk arbeid, smi-
ler den blide håndverkeren fra 
Nederland.  Det er naturlig 
nok altfor tidlig å si om den 9 
år gamle sønnen Mika kom-
mer til å følge i sin fars fotspor, 
og Jarno er helt klar på at det 
viktigste er å finne noe man 
liker godt å holde på med. – 
Foreløpig er Malsen aller mest 
opptatt av lego, så får vi bare 
se hva fremtiden bringer, ler 
Jarno.

Flyttet til Norge for 6 år 
siden

Familen på fire kom flyt-
tende til Norge og Rennebu for 
6 år siden, da datteren Melanie 
skulle begynne på skolen. 
Både Jarno og kona Ina hadde 
gått på norskkurs før de flyt-
tet fra Nederland, men det var 
likevel mye som måtte læres 
på nytt da de kom til Norge. 
– Vi hadde jo lært oss litt bok-
målnorsk, og det er jo ikke til 
å komme fra at dialekten her 
i Rennebu er ganske annerle-
des, sier Jarno. Ungene lærte 

språket ganske fort, og ifølge 
Jarno prater de i dag begge 
språk bra. – Vi voksne har ned-
erlandsk aksent på norsken 
vår, mens ungene har norsk 
aksent  når de prater neder-
landsk.  Jarno jobbet en perio-
de for et firma på Oppdal, og 
her fikk han i tillegg praktisk 
opplæring i norsk. – Jeg hadde 
en kollega som pratet skikke-
lig trøndersk, og ham lærte jeg 
virkelig mye av. Han forklarte 
hvordan ord og uttrykk skulle 
brukes, og jeg spurte om ting 
jeg ikke forsto, forteller Jarno. 

Liker norske tradisjoner
Familien Van Malsen har, i 

løpet av de årene de har bodd 
i Norge, tilegnet seg mange 
norske tradisjoner. – Jeg syns 
nordmenn er generelt flinke 
til å ta vare på sine tradisjo-
ner som er knyttet til f. eks. 17. 
mai, påske og jul. Selv om det-
te ikke betyr like mye for oss, 
er det veldig artig å være med 
på, sier Jarno. En tradisjon han 
imidlertid syns det er vanske-
lig å få helt taket på, er skigå-
ing. – Jeg har jo prøvd meg på 
langrennsski, men det syns jeg 
rett og slett er veldig vanskelig, 
ler Jarno. Som god nederlen-
der er han imidlertid relativt 
komfortabel med skøyter på 
beina. – Jeg er vant til å gå på 
skøyter på kanalene hjemme i 
Nederland, og føler vel at jeg 
behersker det noen hakk bedre 
ja, smiler han. 

Store og små oppdrag
Når Rennebunytt besøker 

Jarno er han i full gang med 
maling hos Tormod Eggan og 
Lillian Toset, som nylig har 
flyttet hjem igjen til Rennebu. 
– Her har jeg malt soverom, 
gang, trappenedgang, og nå 
holder jeg på med stua, for-
teller Jarno. Oppdragsgiverne 
er også godt fornøyd med det 
arbeidet som har blitt gjort, og 

er glade for å slippe all malin-
gen selv, midt oppe i en hek-
tisk flytteperiode.  

– Vi er kjempefornøyde! 
Jarno er både flink og pålite-
lig, og det hadde tatt altfor 
lang tid for oss å gjøre dette 
selv, sier Lillian.  Oppdraget 
på Eggan er forholdsvis omfat-
tende, men Jarno er interessert 
i både små og store oppdrag. 
– Jeg tar på meg alt fra maling 

av en vinduskarm, til utven-
dig maling av hele huset. Jeg 
tar gjerne oppdrag for hytte-
eiere også, så det er bare å ta 
kontakt for nærmere avtale, 
avslutter Jarno. 

Av Mona Schjølset

Allerede som 16 åring begynte Jarno van Malsen 
å jobbe med maling og murpuss, og det yrkes-
valget har han aldri angret på. Nå driver han sitt 
eget firma i Rennebu, og trives kjempegodt som 
selvstendig næringsdrivende. 

Kultur for lesing i barnehagen
Barnehagene i Rennebu har i år et spesielt fokus på fagområdet 
Kommunikasjon, språk og tekst, og i den forbindelse var det i 
forrige uke kursdag der det ble satt fokus på lesing.

Kursdagen for barneha-
gene i Rennebu startet med at 
Hege Lundeby fra folkebiblio-
teket i Klæbu og Britt Brustad 
Maalø fra Sletten barnehage i 
Klæbu fortalte om erfaringene 
de har med utvidet samarbeid 
mellom biblioteket og barne-
hagen gjennom sju år. De har 
utarbeidet felles målstrategi 
der de vil oppnå en levedyktig 
kultur for lesing i barnehagen. 
Videre ønsker de gjennom 
samarbeidet å styrke og øke 
bevisstheten om  språkstimu-
lering i barnehagen. 

Gjennom samarbeidet gir 
de også tilgang til ny og aktuell 
litteratur gjennom bibliotek-
filialer i barnehagene, og med 
det har de som mål å etablere 
gode lesevaner både for barn 
og foreldre. Boka skal brukes 
både inne og ute, f.eks. ved 
bålplassen. 

Samarbeid i Rennebu
Bibliotekar Bente Gunnes-

mæl forteller at de vil prøve 
et lignende samarbeid med 
barnehagene her i Rennebu. 
Sammen med Oppdal 
ble det søkt om midler fra 
Nasjonalbiblioteket til tiltaket, 

men søknaden ble avslått. 
— Vi har hatt dialog med 

barnehagene rundt søkna-
den, og nå har vi funnet ut at 
vi likevel vil prøve et utvidet 
samarbeid innenfor de felles 
økonomiske rammene vi har, 
forteller Gunnesmæl. 

— Initiativet fra biblioteket 
blir godt mottatt i barneha-
gene, og tidspunktet er perfekt 
ettersom barnehagene dette 
året har spesielt fokus på kom-
munikasjon, språk og tekst, 
sier barnehagerådgiver Ester 
Huus.

Løfte fram boka
— Hele opplegget dreier 

seg om å løfte fram boka, og 
skape leseglede både i barne-
hagen og hjemme. Samtidig 
økes kunnskapen, ordforråd 
og begrepsverden, forteller 
Ruth Kvam Grøtte, fungerende 
enhetsleder ved Nerskogen og 
Voll barnehager. 

Det er et mål å komme i 
gang med samarbeidet til høs-
ten, og en ser for seg en tilsva-
rende ordning som ble presen-
tert fra Klæbu.

Av Dagfinn Vold
Gruppearbeid på biblioteket i forbindelse med barnehagens kursdag: Bente Håker Stavne, Stian Olsbakk, 
Torill Havdal, bibliotekar Bente Gunnesmæl, Oddny S. Berntsen, Ola Halland og Krister Hoel. 

Jarno van Malsen tar på seg store og små maleoppdrag.
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Vi utfører
Tømrer-/

snekkeroppdrag

Nybygg og 
rehabilitering

Johan Myklegard
7393 Rennebu

 tlf 72 42 67 48 - mobil 907 93 870

www.torslaft.no

Tradisjonell handlaft 
Hellaft/Stavlaft
Tilbygg, 
restaurering etc

Snekkering, lafting,
restaurering, grunnarbeid

Ta kontakt på telefon 416 56 996 
for en hyggelig hytteprat.

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

J. O. Vognild
Lyngstad, Nerskogen, 7393 Rennebu

tlf 72 42 64 21 – mob 416 54 516 – john.ovogn@loqal.no

Brønnboring  – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg	-	Vannbåren	varme	

Rehabilitering - Salg/service

Rørlegger og avd.lager ved Mærk bru
Oddvar Lien: 901 64 232

Edvin Eide: 950 34 056
Krokbekken, 7398 Rennebu. edvin.eide@oppdal.com 

Vi ønsker alle våre
forbindelser
ei god påske!

Bygg varige verdierBygg varige verdier

Tomter med fin 
beliggenhet på 

Nerskogen

Stavlaft
Bindingsverk
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Med jakt på timeplanenFor fjerde året på rad har Innset skole gjennom-
ført prosjektet ”Med jakt på timeplanen”, og 
også i år ble det hele avsluttet med en vellykket 
Viltaften på Innset den 9. mars. Det er elevene 
i 7. klasse som får være med på dette oppleg-
get, og ifølge Simon Stuen, Joar Tøfte og Martin 
Myrbekk har det vært helt topp med noen skole-
dager litt utenom det vanlige. 

Reinen oppholder seg som 
regel relativt langt inne i fjellet, 
og det er ikke alltid gjort på en 
dag å komme på skuddhold. 
Guttene måtte derfor over-
natte i lavvo inne i fjellheimen, 
og selv om det regnet hele 
natta, var det ingen som mis-
tet motet av den grunn. Ifølge 
guttene gikk de til sammen 
rundt to mil før de fikk reinen 
i sikte. Lærer Endre Kosberg 
fikk æren av å felle dyret, som 
så skulle slaktes og bæres ned 
til bilene igjen. I tillegg til lærer 
Endre hadde elevene med seg 
et par ekstra voksne som hjalp 
til med å få fraktet dyret ned 
fra fjellet. 

Profesjonell hjelp til parte-
ring

For å få partert dyret på 
riktig måte, fikk elevene pro-
fesjonell hjelp fra Arnt Strand 
hos Hognamat. Her fikk de 
også en grundig innføring i 
hva de ulike delene på dyret 
kalles, og hva de kan brukes 
til. Det var også Hognamat 
som sto for tilberedningen av 
maten som skulle serveres når 
elevene tok imot omtrent 100 
gjester til Viltaften, og da var 
det Østerdalshakk som sto på 
menyen. Tilbehør var naturlig-
vis flatbrød fra Kroken bakeri. 

– Kortreist mat er godt og 
lettvint, og bra for miljøet, fast-
slår elevene.

Filmet jakten
Nytt av året er at hele pro-

sjektet er dokumentert på film. 
Jon Olav Voll fra Hoveng Film 
og Media var med elevene på 
jakt, og gjorde mange timer 
med opptak i ulike situasjoner. 

– Det var en kjempeartig 
opplevelse, selv om det ikke 
akkurat var lettvint med alt 
utstyret som skulle fraktes til 
fjells, smiler Jon Olav. Elevene 
fikk også erfare at det ikke 
hele tiden er en dans på roser 
å være filmstjerne. – Mange 
ganger måtte vi gå tilbake 
samme veien som vi kom for 
å få bedre opptak, så det tok 

lang tid ja, forteller guttene. – 
Elevene var jo veldig greie å ha 
med å gjøre, de fulgte instruk-
sene hele tiden, sier Jon Olav. 
Da var det visst ikke fullt så 
lettvint med reinsflokken som 
skulle filmes... 

God tone
Når Rennebunytt besøker 

elevene, er de i ferd med å leg-
ge siste hånd på verket, før den 
ferdige filmen skal presenteres 
for gjestene på Viltaften. 

– De har fått gjøre det 
meste selv, slik at de får se litt 
hvordan man produserer en 
film. To av dem har sett gjen-
nom alt råmaterialet og pluk-
ket ut scener som de synes 
bør være med, mens tredje-
mann har lagt kommentarer 
på filmklippene, forteller Jon 
Olav. I tillegg har elevene vært 
med å finne passende musikk 
som skal legges i bakgrunnen. 
Lærer Endre bivåner det hele 
fra sidelinjen, og lar elevene 
selv ta det meste av ansvaret 
i samråd med Jon Olav. Det 
er tydelig at de har blitt godt 
kjent og trives med prosjektet, 
for det er en ledig og spøkefull 
tone mellom de voksne gut-
tene og de litt yngre guttene. 

– Vi må vel få med på fil-
men at Endre hadde med seg 
kjøpt laks i matpakken, han 
som skryter av at han fisker så 
mye laks, sier en av guttene, 
til høylydt begeistring fra de 
andre. 

Lærerikt opplegg
Selv om det hovedsaklig 

har vært jakten som har stått i 
fokus, er det også mange andre 
fagområder som flettes inn i 
opplegget. – Det er jo naturlig-
vis mye naturfag, dyr, planter, 
vegetasjon osv. I tillegg har vi 
sett en god del på bruk av kart, 
kompass og GPS, og der inn-
går det jo en del matematikk. 
Kroppsøving og fysisk aktivitet 
er jo fylt opp i rikt monn, og i 
tillegg har vi vært innom RLE 
faget gjennom pilegrimsleden 
og hva den betyr, oppsumme-

rer Endre. Elevene er helt eni-
ge, og det virker vel egentlig 
som de har fått med seg gan-
ske mye av det som har vært 
tema gjennom prosjektet. 

God mat, god stemning og 
god film

Når alt forarbeidet er unna-
gjort, og småstressede foreldre 
har pyntet og gjort de siste 
forberedelser, kan de tre gut-
tene i 7. klasse endelig ønske 
velkommen til Viltaften i sam-
funnshuset på Innset. Som de 
foregående årene, er det også i 
år et av høydepunktene gjen-
nom skoleåret, og fornøyde 
elever og lærere kan konsta-
tere at det er suksess også i år. 

– Maten var kjempegod, 
filmen var kjempegod, og det 
er kjempetrivelig å samles på 
denne måten, oppsummerer 
en av gjestene. Rektor Nina 
Rise Oddan er også strålen-
de fornøyd med elevene og 
opplegget som lærer Endre 
Kosberg har gjennomført. 

– For en liten skole som 
Innset, er dette opplegget 
kjempeviktig. Det er samlende 
og motiverende for hele bygda, 
og noe elevene ser fram til å 

få være med på, sier Oddan. 
Rektoren er også opptatt av at 
opplegget er forankret i lære-
planene i de ulike fag. – Det 
ligger mye planlegging bak, 

og det er kjempeartig å se hva 
elevene har fått til her i kveld, 
avslutter en fornøyd rektor. 

Av Mona Schjølset

Kjenner du desse orda? 
 Dialektord  Alternativ A Alternativ B Alternativ C
1 hummul latter hæl ugras
2 krugg folkehop grut trekopp
3 skrind mager vogn stillas
4 håådd hånke minne hanske
5 her-se-te starte drive ap bli i stand til
6 møøk avføring væske ugjerning
7 klåpp kjærtegn bru stigbrett
8 klappaskall slag springskalle brød
9 knega bønnfalle nekte for hestelyd
10 kuttu sår hus smørform
11 kjæsmus skadedyr ost sykdom
12 kjéél bakevje kokekar kjelke

DIALEKT-KONKURRANSE
Frist for innsending av svar er 4. mai 2012.
Rennebunytt c/o Mediaprofil as, Berkåk 7391 Rennebu eller 
e-post til dagfinn@mediaprofil.no.

Fem uttrekne av dei med flest rette svar får ett Flax-lodd 
kvar. 

Vinnere av Dialekt-konkurransen i julenummeret:
Arne Hoel, Stamnan - Eva Mjøen, Meldal - Aud Marie 

Skjevdal, Jerpstad - Sigrun Sæther, Meldal - Ingunn Tverdal, 
Trondheim

Ordfører Ola T. Lånke forsyner seg med mat som er laget med 
utgangspunkt i reinen elevene var med og felte.

Elevene Simon Stuen, Joar Tøfte og Martin Myrbekk 
under redigeringen av filmen hos Jon Olav Voll i Hoveng Media.
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”Påskedag” fredag 30. mars

BERKÅK
Postmyrveien 22

7391 Rennebu

Tlf 72 42 82 80

Fax 72 42 82 81

Man-tors 7-16. Fre 7-18. Lø 9-14

kom innom å bli med i
trekningen på 

påskeegget vårt

åpningstider i påskeuka: 
Mand – Tirsd 08.00- 16.00 
Onsd 08.00 – 14.00 
Påskeaften stengt

påsketilbud fredag:

Espegard bålpanne
60 cm
kun 2100,-

propan – Termoser – Grillpinner  
Sjokolade – Opptenningsbriketter 
Ved – Tennvæske – Hodelykt

Ha en fin påske

8-20 (18)
tlf 72 42 71 17

Åpningstider i påska
Fre 30. mars 8-22
Man 2. og tirs 3. april 8-22
Ons 4. april 8-20 
Påskeaften 9-16

Appelsin-
er
pr. kg

Solo1,5l
4-pk. +pant

Påskeskinke med 
svor
Matmesteren. pr kg

Gillpølser
Gilde. 600gr

Lammelår
Skjeggerød, fryst. pr kg

Sjokolade
Nidar, assortert. 150-180gr

Tilbudet gjelder uke 13 - 14
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RNs Påske-X

Navn:     Adresse:

Send kryssordet til Rennebu Nytt, c/o Mediaprofil as, Berkåk 7391 Rennebu innen 3. mai 2011.
Tre med riktig løsning får tilsendt Rennebu kommune-pins og Flax-lodd. 
Vinnerne blir offentliggjort i neste hyttedistribusjon - sommernummeret 2011.

Vinnere av RNs Julekryss: 
Kari Aarstad, Stjørdal - Melonas Remmen Hektoen, Trondheim - Ragnar Løvaas, Skogn
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Transport med lastebil og traktor
Snøbrøyting med bil og traktor.
Har også hyttetomter!
Produksjon av ved.

leverer alle fraksjoner i 
knust fjell fra Lauvåsen 
pukk, Markøya.

Din leverandør av grus i Rennebu

Berkåk, 7391 Rennebu
Mob 926 46 626 
geir_aspeggen@hotmail.com

Hyttetomter til salgs

55
 år

 
 
 
i
 
h
yttefolkets

 t

je
n
e
s
t
e

Din drømmehytte
Våre hyttemodeller kan leveres i

fire ulike utførelser:
- Bindingsverk i Eksklusiv utførelse 

- Bindingsverk i Standard utførelse

- Bindingsverk i Sjøhytteutførelse 

- 3”x7” laft med evt. isolasjonssett

Bindingsverket kan også leveres med stavdekor!

Sande Hus og Hytter AS – tlf 950 93 400
www.sande-hytter.no

Nerskoglaft as
Nerskogen, 7393 Rennebu

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

din lokale leverandør av
• småhus i tradisjonell handlaft etter dine tegninger og ønsker

• bygg i stavlaft og bindingsverk
• restaurering, tilbygg og grunnarbeid

• hyttetomter i Sørøyåsen på Nerskogen

tlf 926 46 626 - www.grusirennebu.no

Masse 
vårnytt

Åpningstider påska
man 2. april 9-17
tirs 3. april 9-17
ons 4. april 9-14
påskeaften stengt

Berkåk
tlf 72 42 77 04

Distriktets lokale

inkassobyrå 
Alt innen inkassotjenester og kredittrådgivning

Tlf 72 49 90 70 – firmapost@orklacredit.no – www.orklacredit.no
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I gjeldende kommune-
plan for Rennebu 
kommune heter det 
i bestemmelsene til 
kommuneplanens 
arealdel at inngjerding 
av fritidstomter tillates 
ikke, men etter søknad 
kan et begrenset inntun 
tillates inngjerdet. 

I tillegg har mange regu-
leringsplaner bestemmelser 
om gjerde. I områdene uten-
for delplanene for Berkåk, 
Stamnan, Voll, Nerskogen og 
Innset gjelder vedtatte regu-
leringsplaner og bebyggelses-
planer foran kommuneplanens 
arealdel. 

Rennebu kommune har 
registrert at en del fritidsei-
endommer er inngjerdet uten 
søknad etter at forbudet mot 
inngjerding av fritidseiendom-
mer ble vedtatt. Dette er å anse 
som ulovlig oppsatt gjerde og 
skal behandles etter plan- og 
bygningslovens kapittel 32 
Ulovlighetsoppfølging. Etter 
kommunens gebyrregulativ 
har ulovlighetsoppfølging en 
minstesats på kr 4000,-.

Etter plan- og bygnings-
loven § 32-1 har kommunen 
plikt til å forfølge overtredel-
ser av bestemmelser gitt i eller 
i medhold av loven. Dersom 
de som har ulovlig oppsatt 
gjerde søker om godkjenning 
av gjerdet innen 1. august i år, 
vil vi imidlertid anse dette som 
en sak som ikke skal ulovlig-
hetsforfølges. Søknaden vil 
da bli behandlet som en ordi-
nær søknad om oppsetting av 

gjerde. Dersom søknaden er i 
samsvar med kommunens ret-
ningslinjer for gjerding eller i 
samsvar med bestemmelsene 
i reguleringsplanen der fritids-
eiendommen er oppført, kan 
en regne med at søknaden blir 
godkjent. Dersom gjerdet ikke 
er i samsvar med gjeldende 
retningslinjer og bestemmel-
ser, må en påregne at gjerdet 
blir krevd endret eller fjernet.

Etter 1. august vil kom-
munen behandle alle ulovlige 
gjerder som ikke er omsøkt før 
denne datoen etter retnings-
linjene i plan- og bygningslo-
vens § 32 om ulovlighetsopp-
følging. Det betyr at ulovlige 
gjerder vi tilfeldigvis blir klar 
over vil bli pålagt rettet, i til-
legg vil kommunen starte en 
systematisk gjennomgang av 
alle hytteområder og sjekke 
status for oppsatte gjerder. 
Den systematiske kontrollen 

vil bli tilpasset tilgjengelige 
ressurser til dette arbeidet og 
det vil naturlig nok ta litt tid 
før vi har fått oversikt over hele 
kommunen. 

Retningslinjene for gjer-
ding av fritidseiendommer 
er gjengitt i dette numme-
ret av Rennebunytt, de er 
også lagt ut på kommunens 
hjemmeside og kan alter-
nativt fås ved henvendelse 
til kommunens servicetorg. 
Reguleringsbestemmelsene 
for nyere reguleringsplaner 
kan søkes opp på kommunens 
hjemmeside. Bestemmelser for 
planer som ikke er lagt ut på 
kommunens hjemmeside kan 
fås ved henvendelse til kom-
munes servicetorg. Da oppfor-
drer vi alle med ulovlige gjer-
der om å søke om godkjenning 
innen 1.august. 

Gjerding av fritidseiendommer

Retningslinjer for gjerding av 
fritidseiendommer

definisjon:
Lett gjerde er en lav innhegning med enkle, lette kon-
struksjoner for å hindre ferdsel. Høyde inntil 1,2 meter. 
Eksempel på slikt gjerde er nettverksgjerder eller andre 
gjerder med lette materialer, som ikke er tette. Åpne 
deler må utgjøre minst 50 % av konstruksjonen. Lette 
gjerder tilknyttet fritidsbebyggelse er søknadspliktig etter 
bestemmelsene i kommuneplanens arealdel eller 
reguleringsplan.

Tungt gjerde er en tett og/eller høy innhegning, for 
eksempel skjermvegg eller der innhegning også er støys-
kjerm. Slike konstruksjoner krever tillatelse etter plan- 
og bygningslovens §§ 20-1 eller 20-2.

Formålet med gjerde:
Gjerder skal beskytte inngangspartiet til bygninger, ute-
oppholdsplasser og/eller parkeringsplasser, for å hindre 
materielle skader forårsaket av dyr på beite. 
Gjerder skal ikke oppføres for å markere eiendoms-
grense eller for å hindre innsyn.

Hvilke gjerder kan godkjennes:
Lette gjerder med høyde inntil 1,2 meters høyde. 
Gjerdet	skal	enten	være	et	nettinggjerde	(sauenetting),	
skigard eller plankegjerde/stakitt. 
Grinder	skal	være	utadslående.
Skigarder, plankegjerder/stakitt og gjerdestolper skal ha 
mørke jordlignende farger.

Hvilke typer gjerder som ikke godkjennes:
Tunge gjerder.
Gjerder som stikker seg ut, for eksempel hvitmalte 
gjerder.
Gjerder som er sammenhengende med andre fritids-
eiendommer (stenger for ferdsel og beite).
Strømgjerder, med eller uten påsatt strøm.
Andre trådgjerder.

Hva kan gjerdes inn:
Inntil halvparten av arealet til den enkelte fritidstomt kan 
gjerdes inn, dog maksimalt 1 daa for større tomter. 
Det	skal	ikke	være	sammenhengende	gjerder	med	nabo-
eiendommer. Dette skal sikre fremkommelighet 
og alminnelig ferdsel. 

Forholdet til reguleringsplaner:
Der gjeldende reguleringsbestemmelser ikke sam-
svarer med retningslinjene, går reguleringsbestemmels-
ene foran.

En vise om Rennebu
Dette diktet har stått på trykk i avisa Nidaros. Vi fikk en kopi av en trofast leser, men vet ikke 

hvem som har skrevet diktet utenom initialene Rolv Th. Vi vet da heller ikke til hvilken anledning 
diktet er skrevet. Det er mulig det har vært tonesatt – i og med at det heter En vise om Rennebu.

Har du opplysninger om diktet, send det til Rennebunytt, Myrveien 4 Berkåk, 7391 Rennebu – 
eller ting tlf 72 42 76 66.

Kall er vintren i Rennebu
Isende kall, åjå!
Men verst er tiden ved førefall,
da får hesten stå på sin stall
og æte sig stappende stind,
mens husbond blir mager og skrind.

Snestormen uler om Skamfergrend
uh – åhuttemigtu!
Mangt et høilass har her måttet snu,
er det vel likt sig at folk skal bu
på slikt forrykende sted –
men aldri i dalbunden flytter de ned.

Dombjelleklang gjennen vinternatt,
lys og fin i måneskinn.
(?) har vi Stavnan og der har vi Voll
her er fjellsnoen bitende kold,
fremad, hen over Grana bru
(?) rom ne´st i Rennebu.

(?) gjekk ut gjennem sne og sno,
hypp og ho, strekk ut!
Fra hovene gyver sneen i sprut,
det er en som kan springe gut!
La gå, det er siste kneiken,
så blir det en slutt på leiken.

Men sommerdagen i Rennebu
du og du, der er fint kan du tru!
Grøn står vollen og Orkla synger,
glemt er alt som sliter og tynger,
Ilkjønn lokker på fiskermann,
Ørreten vaker i stille vann.

Dra på sætra en sommerdag,
på raske ben til Nerskogen.
Trollheimsfjellene blåner i syd –
her er det fred, den eneste lyd
er kubjølla oppe i lia.
Sola passer på tia.

Rennebyggen er tro som gull
mot bygda si, med dal og li.
Og gjennem slitet med jord og sten
Ser (?) at hjembygden den er vén!
Selv om jorda kan falle litt mager,
bygda er fager!

Rolv Th……

Påskepub
Onsdag 4. april inviterer Grendalaget Godt Mot til pubkveld 

på Furuly, Nerskogen. Puben åpner kl. 20.00, og Lars Vognild 
i grendalaget ønsker naturligvis besøk fra både påsketurister og 
fastboende.

Påskepub blir det også på Berkåk, når Bygdapøbben inviterer 
til en trivelig kveld med Morten Hølås, kjent fra Sie Gubba. Dette 
skjer på langfredag. 

Rennebunytt på Facebook
Rennebunytt har sammen med Servicetorget i Rennebu kom-

mune valgt å gå på Facebook under navnet Rennebunytt. På den-
ne facebook-siden finner dere informasjon om når Rennebunytt-
utgavene blir lagt ut som pdf-utgaver på nettsiden www.renne-
bunytt.no. 

Facebook-siden Rennebunytt inneholder ellers aktuell infor-
masjon fra Servicetorget, som stillingsutlysninger, kunngjøringer, 
henvisning til artikler og mer utdypende informasjon på kommu-
nens hjemmeside.

Besøk oss gjerne på Facebook, og følg med på det som foregår 
i kommunen.



Rennebunytt32
20

Coop Marked Å
Tlf 72 49 86 50 - Fax 72 49 86 51
www.coop-aa.no
aa@marked.coop.no
jern@marked.coop.no

Coop Marked Å
Tlf 72 49 86 50 - Fax 72 49 86 51
www.coop-aa.no
aa@marked.coop.no
jern@marked.coop.no

dagligvare • hytteavdeling • jernvare
husflid • storkiosk • propan

Manufaktur/hus & hjem
Karoline kaffeservise 18 deler  199,-
Håndkle ID 75 x 100 i vårfarger  69,-
Høie Nordic Comfort Helårsdyne 140 x 200  299,-
Westnofa madrasser  Gjest 90 x 200  490,-
Comfort 90 x 200  990,-

Dagligvare
Korni flatbrød pr. pk.  9,90
Ritz cheese kjeks pr. pk.  19,90
Trondhjems brun lapskaus 1/1 bx  19,90
Coop kaffe gul og rød  – 40%
Solo 1 ½ l  – 40%
Hølondamorr pr. kg.  169,90
Lutefisk fra Enghav frosset pr. kg.  29,90

Alle tilbud med forbehold om utsolgt

Jernvare   Gass til påske?
Bytte pr. flaske 11/10 kg   239,-
5 kg   139,-

Terassebord 
22 x 95  pr. m.     8,90
28 x 120   pr. m.  11,90 

Påskehandel på Å-bua

Kupp!

Bestill på nett & hent hos oss!

Green Viking

sanitærbark 69,- 

Vi retter en stor takk
til alle våre
trofaste
kunder!

Åpningstider i påska
 Kiosk Butikk
Onsdag 4.4. 18 - 21 09 - 18
Skjærtorsdag 12 - 21 Stengt
Langfredag 12 - 21 Stengt
Påskeaften 16 - 21 09 -16
1. påskedag 12 - 21 Stengt
2. påskedag 12 - 21 Stengt

Tilbudene gjelder t.o.m. onsdag 4. april

Meldal Trykkeri - Tlf. 72 49 83 60
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Alarmnummer 
Rennebu Røde Kors 

Hjelpekorps: 
480 70 059

112 kan også benyttes som nødnummer 
dersom man mangler SIM-kort, 

penger på kontantkortet 
eller mobildekning fra sin operatør.

Dette forutsetter at det finnes en annen mobil-
dekning der man befinner seg.

Nonshøa

Nerskogen 
Skisenter

Leverdalen

Sørli
Dugurdsknappen

Stenmannen
Granasjøen Rundt

Granasjøen Rundt

Minillstien

Heldalsveien

Skiløype

Skiløype

Skiløype

Skiløype

Svahøa

Stormyra Rundt

Dugurdsknappen
1063 m

Brattskarven
1196 m

Trollhøtta
1371 m

Rundhaugen
1250 m

Leverkinna
1188 m

Eldåtangen
1217 m

Refshuskollen
985 m

Ånegga
846 m

Gåslia
728 m

Storhøa
1194 m

Svarthammerfjellet
858 m

Gråfjellet
1243 m

Vardhøa
1048 m

Grønlifjellet
1060 m

Pikfjellet
990 m

Grønlihamran
998 m

Ondusfjellet
956 m

Sørøyåsen

Ondusfjellet
Åsfjellet

983 m

LEVERDALEN

Skrikdalen

Nonshøa
1205 m

Nonshøtjønna

La
ng

tjø
nn

a

Skarvatnet

Stormyra

GRANASJØEN

Grovatjønna Håkkårstjønna

Gullvolltjønna

Buslettjønna

Eldåtjønnin

Grana

Levra

Minilla

Mini
lla

Minilla

Minilldalsmyrin

Grønhøa
1121 m

1049 m

Fremre
Brattskarvtjønna

Ettre
Sætertjønna

Fremre
Sætertjønna

Ettre
Brattskarvtjønna

Stavåvatna

Kreklingen

Gåsvatnet

Furusjøen

Holmtjønna
Langvatnet

Vollsletthaugen
844 m

Varghaugkjølen

BARNAS
NATURVERDEN

Granali

Nerskogen krk
Nerskogen 
Landhandel

Fjellheim

Gregosen

Bakkli

Gra
na

Jøldalshytta

Jølvatnet

Minilldalssetrin

Le
ve

rd
al

sv
ei

en

Leverdalsveien

Heldalsveien

Ners
ko

gs
ve

ien

Ners
ko

gsv
eie

n

Ne
rs

ko
gs

ve
ie

n

M
ot

 G
rin

da
l

Mot Berkåk

M
ot O

ppdal

Skåpkallen

Skugglia
Vardhøa

1001 m

Sv
ah

øv
ei

en

Svahøveien

Storbekk-
øyan

Solhaugan

Vaulan

Svartdals-
setrin

Ørnkjellhaugan
917 m

Gunnes-
setra

Stamnes-
setrin

Minillkroken

Heldalen

Bløtslette

TURER

Turkart for Nerskogen - utgitt 2012

Nonshøa

SvahøaSkiløype

Stormyra Rundt

Dugurdsknappen Minillstien

Heldalsveien

Stenmannen

Granasjøen Rundt

Tegnforklaring
Vinterbrøyta parkering

Parkering sommer

Bålplass/gapahuk
Sted omtalt i brosjyretekst
Startsted for turer
Sommertur - enkel
Sommertur - middels krevende
Sommertur - krevende
Skiløype oppkjørt - middels
Skiløype staket
Skitrekk

5,5 km tur/retur - ca 2 t 
Parkering ved grustak

23,3 km rundtur 
Parkering ved Leverdalen og 
ved kryss Granasjøen

9 km tur/retur 
Parkeringsplass Ånegga

1,5 km tur/retur - ca  1 t 
Parkering sør for Minillbrua

4,5 km rundtur - ca 2,5-3 t. 
Parkering Skardalen p-plass

Skiløype som kjøres opp av 
Nerskogen Løypeforening

3,5 km tur/retur -ca 1.5 t 
Parkering ved Leverdalsveien

9 km rundtur
Parkering Gregosen

13 km tur/retur 
Parkering P-plass Skardalen

Utgiver: Nerskogsprosjektet i samarbeid med Nerskogen grendalag - Kartgrunnlag: Plankontoret - Kartbearbeiding: Mediaprofil as

Fargekodene er hentet fra Innovativ Fjellturisme as sin standard for skilting og gradering av turløyper, der 
grønn er kode for enkel tur, blå for middels krevende og rød for krevende tur.

Leverdalen

Sørli

Skiløype som kjøres opp av 
Nerskogen Skisenter

Skiløype som kjøres opp av 
Nerskogen Skisenter

FJELLREGLENE

1 Legg ikke ut på langtur uten trening

2 Meld fra hvor du går

3 Vis respekt for været og værmeldingene

4 Vær rustet mot uvær og kulde, selv på korte turer. 

 Ta alltid med ryggsekk og det utstyret fjellet krever.

5 Lytt til erfarne fjellfolk.

6 Bruk kart og kompass

7 Gå ikke alene

8 Vend i tide, det er ingen skam å snu

9 Spar på kreftene og grav deg inn i snøen 

 om nødvendig 
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– ny og vårfrisk salgsutstilling 
i Birkaygget fra starten av april. 

Birka – Birkabygget på Torget i Rennebu – tlf 72 42 52 00  – www.birka.no

Her selges flotte produkter fra over 80 håndverkere fra hele Norge. 

Utstillingsrommet har fått vårdrakten på, og vi presenterer 
månedens håndverker i april: Hanne Grete Einarsen fra Snefjord, 
med samisk inspirert kunst i akryl og tredimensjonale objekter.

Velkommen innom!

Åpningstider i påsken: man - ons 2.- 4. april kl. 10 - 15

Vår

Bygdapøbben åpner
dørene kl 20.00 
Inngang kr 100,-

VELkOMMEN!

Åpningstider
mandag - torsdag 10.00-16.00

fredag 10.00-18.00

Til påsketuren

DET LIGGER MYE 
HARDT ARBEID BAK 
GODE RESULTATER

BDO er et revisjons- og rådgivningsselskap 
med over 900 ansatte over hele landet.

For mer informasjon, kontakt oss på:  
tlf. 72 48 15 00, orkanger@bdo.no, eller kom 
innom oss i Orkdalsveien 89, Orkanger.   

Les mer på: 
www.bdo.no

BDO_Orkanger_profil_120x75.indd   1 01.03.2012   08:56:11

påskepøbb
Morten Hølås, kjent fra Sie Gubba, kommer til
Bygdapøbben for å underholde oss med god 

musikk, langfredag 6. april kl 22.00

har vi skismurning, termoser,
sitte underlag og annet turutstyr

 
Fine priser på tørr og god bjørkved i 40 liters sekker!
 

Kortreist mat fra blant annet
Kroken Bakeri og Hognamat - perfekt til påsketuren!
 
Nå tilbyr vi også formidling av renholds - og
vaktmestertjenester. Hos oss får du kortreist
og solid arbeidskraft til en hyggelig pris!
 

Velkommen innom!

Blomster
i stort utvalg

potteliljer (12 cm potte) 

Nå kr 39,-

Berkåk - tlf 72 42 74 45

Åpningstider:
man-fre 10-17
lør 10-14

Nytt fra Black design
gardiner – gardinstang – lamper – skilt
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William Løvrød star-
tet Williams Transport 
med én gammel bil for 
10 år siden. Nå er de 
fire sjåfører på hver sin 
bil og én halvstilling på 
kontoret.

Varebilene med logoen til 
Williams Transport går hver 
morgen til Trondheim og retur-
nerer til faste tider. To av bilene 
tar med brød fra Soknedal 
Bakeri til Støren, Melhus og 
Byåsen – både til utsalg, skoler 
og noen butikker. Når bilene 
kommer til Trondheim har de 
forskjellige ruter. Halvparten 
av oppdragene er faste, men 
mange av oppdragene blir 
også ringt inn samme dag. De 
som ringer før kl 9 om morge-
nen får varene levert på døra 
midt på dagen. To av bilene 
kan ta imot bestillinger helt til 
kl halv tolv, og de er som regel 
på Berkåk rundt kl 14.  

Lastebilen, som har skap 
med lift og kjøleaggregat, 
kjører fast to ganger i uka og 
returnerer med frukt som leve-
res til skoler, butikker og hotell 
fra Klett til Oppdal. 

Alt utenom levende dyr
— Vi henter varer fra hele 

Trondheim, og leveransene 
er stort sett langs E6 helt opp 
til Oppdal, forteller William 
Løvrød. De kan også retur-
nere over Nerskogen og ned 
til Grindal ved behov, da én av 
kjørerne bor der. 

Da vi spør hva slags varer 
de tar med, svarer William at 
det er alt utenom levende dyr. 
For han forteller om en gang 
han fikk bestilling på å frakte 
en kattunge. Det ble ingen 

Uunnværlig transportør

suksess, og kattungen ble 
levert tilbake. Men den utstop-
pa bjørnen Rasken har de frak-
tet flere ganger frem og tilbake 
mellom Berkåk og Trondheim. 
Det meste av transportoppdra-
gene er mat, bildeler, møbler 
og lignende varer bedrifter har 
behov for.

Fornøyde kunder
— Vi har en del faste kun-

der som er avhengig av at vi 
leverer varene punktlig. Vi 
er innom mange bilfirma i 
Trondheim for å hente bilde-
ler til flere verksteder oppover 
dalen – det første på Søberg og 
det siste i Oppdal. Vi har hel-
digvis fornøyde kunder, og det 
er sjelden klager. Det synes vi 
er et godt tegn, sier William.

De 3 – 4 første åra var den 

en økning i oppdrag hvert år. 
Siden har det vært ganske sta-
bilt. William sier at de sikkert 
kunne ha økt mer, men de er 
ikke interessert i å bli større. 

Mange mil på veien
William starter sin arbeids-

dag på bakeriet i Soknedal kl 7, 
og han er hjemme igjen mel-
lom kl 15 og 16. 

— I snitt blir det rundt 30 
mil hver dag, og bilene har vi 
i fire år før vi bytter til ny. Det 
vil si ca 340.000 km på hver bil 
i løpet av de fire årene. 

Delelageret er hos Williams
— Vårt delelager er i 

Trondheim, og Williams brin-
ger det vi trenger hver dag, 
forteller John Magne Eggan 
ved Berkåk Bil. Eggan fortel-

ler at bestiller de før kl 9 får 
de delene kl 12 og kan levere 
ferdig reparert bil når dagen 
er slutt. Bestiller de senere på 
dagen, har de delene på slut-
ten av arbeidsdagen. 

— Dette er helt uvurder-
lig for oss, og uten Williams 
kunne vi ikke ha drevet på 
denne måten. Vi slipper å ha et 

stort delelager og det det fører 
med seg. Vi har bare gode ord 
å si om Williams, og håper de 
i hvertfall holder på i 10 år til, 
sier Eggan.

Av Dagfinn Vold

Søndag 15. april er det duket for kulturkveld i Innset kirke, med noen godt 
voksne friluftskarer som kveldens hovedattraksjon. 

Jon Østeng Hov er vel kjent for de fleste, og han har gjennom en årrekke begeistret publikum 
med sine vakre naturbilder. I Innset kirke har han med seg Jon Peder Aspås, som skal lese dikt 
mens Østeng Hov viser fram et utvalg av sine naturbilder. I tillegg kommer Kåre Guldvik, som i en 
liten mannsalder var fjelloppsynsmann i Kviknefjellene. Han er også kjent for de fleste som en ivrig 
naturfotograf og friluftsmann.

Fikk hobbyen som jobb
Kåre Guldvik har, etter eget utsagn, vært interessert i natur og friluftsliv helt fra han var liten. 

Han flyttet til Kvikne i 1954, og begynte å arbeide ved Statens forskningsstasjon. Der arbeidet han i 
29 år, helt til det ble opprettet en oppsynsstilling i forbindelse med kraftutbyggingen. – Denne stil-
lingen var midt i blinken for meg, for da fikk jeg faktisk betalt for å drive med hobbyen min, smiler 
Guldvik. Arbeidet besto i å holde tilsyn med jakt og fiske i fjellet, kontrollere at veiavgift var betalt, 
holde tilsyn med sau på beite og drive registrering av vilt. – Jeg trivdes kjempegodt fra første dag, og 
beholdt jobben helt til jeg gikk av med pensjon, sier Guldvik. 

Naturbilder og historier
Den pensjonerte oppsynsmannen er slett ikke så begeistret for å snakke om seg selv, men kom-

mer litt mer på gli når han får fortelle om opplevelser han har hatt på noen av sine utallige fjellturer. 
– Jeg har naturlig nok hatt mye befatning med rein gjennom jobben som oppsynsmann, og jeg har 
derfor med en del reinsbilder som jeg skal vise fram på kulturkvelden, forteller Guldvik. Han har 
også hatt nærkontakt med moskus på Dovrefjellet, og også dette fikk han foreviget. - I tillegg har jeg 
med noen bilder av blomster, samt en del fugler som jeg har tatt bilde av på en foringsplass jeg har 
hjemme, sier Guldvik, som også vil bidra med en del historier fra et langt liv i fjell og natur. 

Sosial og trivelig kveld
Kåre Haugan i Innset menighetsråd håper mange vil ta turen til Innset kirke denne kvelden. – 

Det blir en sosial og trivelig kveld, der vi i tillegg til et interessant program har lagt opp til kaffepause 
med tid til å slå av en prat. Vi tror dette kan være spennende for både unge og gamle, så alle er hjer-
telig velkommen til en trivelig kulturkveld i Innset kirke, avslutter Haugan.

”Skal hilse fra fjellet” 
i Innset kirke

William Løvrød kommer med 
bildeler til John Magne Eggan 
ved Berkåk Bil.
Foto: Dagfinn Vold

En sjelden felles kaffepause: 
Fra venstre Håvard Sundset, 
William Løvrød, Eivind Røe og 
Monica Eriksen.
Foto: Merete Fossum
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Daglig leder i Birka, 
Kenneth Teigen, tok turen 
til Oslo like før påske for å 
planlegge videre samarbeid 
og utnyttelse av samlokalise-
ringen. NGF er et serviceor-
gan for gullsmedbransjen, og 
samarbeidspartner med Birka 
i flere prosjekter. Nettbutikk 
er et av prosjektene som Birka 
og Gullsmedforbundet samar-
beider om, og som skal inten-
siveres utover våren. Andre 
aktuelle temaer på møtet var 

Birka arbeider lokalt og nasjonalt

samarbeid om diverse kurs for 
håndverkere i Osloområdet, 
og felles markedsføringstiltak. 

- Det er veldig positivt for 
Birka, som har nasjonalt ned-
slagsfelt, at vi er til stede også 
i Oslo. Nå blir det enklere å 
knytte til seg håndverkere i 
dette området, og følge med 
på bedrifter, utsalg, markeder 
og andre relevante aktivite-
ter her, sier Marit Ødegaard 
Hagen.  

Berkåk, Trondheim og Oslo
Kenneth Teigen har 

sammen med Anne Kristine 
Stavne, Inger Måren, Fredrik 
Kosbergløkk og Ane Nordvik 
Hasselberg fast kontorsted i 
Birkabygget på Berkåk.  

— Birka har også avde-
lingskontor i Atelier Ilsvika i 
Trondheim, som betjenes av 
Ane Nordvik Hasselberg. Med 
avdelingskontor i Trondheim 
og Oslo er dette positivt med 
tanke på den nasjonale opp-
gaven vi har tatt på oss. Dette 
skal komme håndverkerne til 
gode, legger Kenneth til.  

Den dagen Teigen tok turen 
til Oslo arrangert Birka et møte 
med håndverkerne Vivian 
Johansen (Ametysten sølv-
smykker) og Grethe Engerud 
(Krepsen Design), for å høre 
om forventninger og ønsker de 
har til Birka-avdelingen i Oslo. 
Agenda for møtet var blant 
annet planlegging av aktivi-
teter, og hvordan gjøre Birka 
mer kjent i Østlandsområdet. 
Det kom fram at håndverker-
ne ønsker seg både salgskurs, 
produktutviklingskurs og nett-
verksgruppe. Første post på 

Birkas Marit Ødegaard Hagen sammen med Grethe Engerud 
(Krepsen Design) og Vivian Johansen (Ametysten sølvsmykker).

Birkas Marit Ødegaard Hagen er på plass i Oslo, der hun holder hus 
sammen med Norges Gullsmedforbund (NGF) og Norges Urmakerforbund 
- og på Berkåk gjøres det klart for vårutstilling. 

programmet blir trolig salgs-
kurs allerede i april. 

Vårutstilling på Berkåk
I Birkabygget på Berkåk 

skjer det også spennende ting. 
Til påske vil salgsutstillingen i 
Birkas lokaler på Berkåk få et 
vårlig preg, der produktene til 
månedens håndverker i april, 
Hanne Grete Einarsen blir 
hovedattraksjonen. Einarsen, 
som har samiske røtter, fortel-
ler selv om sin kunst: 

— Jeg arbeider i hovedsak 
i teknikkene maleri og grafikk. 
Mine malerier er i akryl og 
motivene er «Hus». Jeg lager 
også tredimensjonale objekter, 

der bruker jeg reinhorn, stein 
og ready-made i kombinasjon. 

Einarsen holder til i 
Snefjord, et lite sted i Måsøy 
kommune i Vest-Finnmark, og 
har utdanning fra blant annet 
Kunstskolen i Kabelvåg og 
Vestlandets Kunstakademi i 
Bergen.

Birka ønsker alle hjerte-
lig velkommen innom salgs-
utstillingen i Birkabygget på 
Torget i Rennebu, som holder 
åpent mandag – onsdag fra kl. 
10 - 15 i påskeuken (se også 
annonse annet sted i avisen). 

Tre trofaste politikere hedret
Tora Husan (Krf), Solveig Anglen (AP) og Bjørn Rogstad (H) ble i forrige 
uke tildelt Kommunenes Sentralforbunds medalje med diplom for trofast 
og utholdende tjeneste i lokalpolitikken i Rennebu.

— For å få hedersbeviset 
må de ha vært innvalgt i kom-
munestyret i minst seks valg-
perioder. Det heter i vedtek-
tene fra KS at det kan tildeles 
folkevalgte og tilsatte som har 
utført en fortjenstfull og sam-
funnsgavnlig virksomhet av 
særlig betydning for sin kom-
mune eller fylkeskommune. 
For folkevalgte kreves det 
minimum 24 års funksjons-
tid, sa ordfører Ola T. Lånke i 
anledning overrekkelsen.

Lånke sa videre at han tvi-
ler ikke på at de tre politikerne 
har likt seg i politikken og har 
valgt å gå inn i det av interesse. 

— Likevel vet jeg godt at 
dere i mange situasjoner gjen-
nom årene har måttet forsake 
ting dere kanskje heller ville 
ha gjort for å gå i et komite-
møte. Politikken er spennende 
og givende, men samtidig har 
den sin pris, sa Lånke. 

Solveig Anglen har 
vært innvalgt seks ganger i 
Rennebu kommunestyre, og 
har sittet i formannskapet i to 
perioder og vara der i tre. Hun 
har vært medlem i hovedut-
valg for helse, omsorg og opp-
vekst i fire perioder og leder 
for dette utvalget i tre av disse. 

Anglen har også ledet 

administrasjonsutvalget og 
flere byggekomiteer.

Bjørn Rogstad har vært 
valgt i kommunestyret seks 
ganger, og sittet i formannska-
pet i fem av disse periodene og 
vært ordfører i seks år. 

Som politiker har Rogstad 
vært én av krumtappene i det 
politiske livet i Rennebu, og 
han har vært involvert i det 
aller meste. Han var en popu-
lær ordfører som ble gjenvalgt 
med overveldene tilslutning i 
2007. 

Tora Husan er den som 
har flest perioder i kommu-
nestyret - hele sju, som vil si 
28 år. Hun var ordfører i fire 
år, og varaordfører i to perio-
der. Dessuten har hun vært 
medlem av hovedutvalg for 
miljø,teknikk og landbruk i tre 
perioder og leder i én periode. 

Husan har vært en enga-
sjert politiker og hun har vært 
en dyktig ambassadør for 
Rennebu.

Alle tre var enige i sine tak-
ketaler at de savnet det sosiale 
med politikken i Rennebu, og 
at det har vært artig å være 
med å få arbeide til det beste 
for kommunen.

Av Dagfinn Vold
Tora Husan (Krf), Solveig Anglen (AP) og Bjørn Rogstad (H) 
med KS sin medalje for langt virke i lokalpolitikkens tjeneste.
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– Vi har hatt god rekrutte-
ring innen skiskyting, og det 
vil også være hovedfokus i åre-
ne framover, sier Harald Holm, 
som er en av trenerne til de 
unge skiskytterne i Rennebu.  

Kjetil Værnes er leder for 
skigruppa i Rennebu, og han 
er godt fornøyd med årets 
sesong både når det gjelder 
skiskyting og langrenn. 

– Skigruppa arrangerte 
ST-Cup-renn 14. januar, og det 
er et arrangement vi har fått 
gode tilbakemeldinger på. I til-
legg hadde vi ei skihelg med 
både Burenn og Larsrenn, og 
også disse arrangementene er 
vi fornøyd med, selv om vær-
gudene slett ikke var på vår 
side når Burennet gikk av sta-
belen, sier Værnes. Skigruppa 
arrangerer også poengrenn, 
og når 60 – 80 unger stiller til 
start hver gang, er lederen i 
skigruppa godt fornøyd. – Det 
er kjempestas å se at så mange 
unger er med og synes det er 
artig å gå på ski, da er det tri-
velig å være leder i skigruppa, 
smiler Værnes. I vinter er det 
også flere små løpere som har 
tatt steget fra den hjemlige 
arena med poengrenn, og del-
tatt på stafetter andre steder i 
distriktet. – Dette er også viktig 
inspirasjon for våre løpere, og 
bidrar til å styrke både lagfølel-
se og motivasjon, sier Værnes.  

Både oppturer og nedturer 
for 17-åringene

Både Jonas Hårstad og 

Sindre Smestu Holm fikk en 
relativt trøblete oppkjøring til 
årets sesong, med mye sykdom 
som gjorde sitt til at trenings-
grunnlaget for 17-åringene ble 
noe tynt. – Jonas og Sindre bor 
på en hybel der det etter hvert 
ble oppdaget muggsopp, og 
begge guttene fikk luftveis-
problemer som følge av dette, 
forteller Harald Holm. Sindre 
var den som slapp heldigst fra 
det, og han fikk deltatt i noen 
norgescuprenn utover seson-
gen. Her gjorde han sine saker 
overraskende bra, og gikk seg 
inn blant de 10 beste i flere løp, 
med en 2. plass som beste-
notering. Jonas slet med luft-
veisplagene nesten gjennom 
hele sesongen, men er nå på 
full fart tilbake. Under avslut-
ningen på Trøndercupen nylig, 
gikk han helt til topps, og fikk 
dermed en skikkelig opptur på 
tampen av sesongen. – Selv 
om denne sesongen ikke var 
optimal for verken Jonas eller 
Sindre, fikk de likevel gjen-
nomført noen skikkelig gode 
løp som gir motivasjon foran 
neste sesong, sier Holm. 

God rekruttering
Det har som sagt vært god 

rekruttering til skiskytter-
miljøet i Rennebu de senere 
årene, og ifølge Holm er dette 
noe som vil prioriteres høyt 
også videre. – Etter Jonas og 
Sindre er det ingen som sat-
ser aktivt på skiskyting før vi 
kommer ned i 13- års klassen, 
og målet framover nå er at så 

mange som mulig fortsetter 
også fra 13-14 års alderen og 
oppover, sier Holm. Akkurat 
for tiden ser det veldig loven-
de ut, for ifølge Holm er det 
mange unge løpere i alderen 
10-13 år som er topp motivert 
for å fortsette med skiskyting i 
mange år til! De siste tre årene 
har det også vært arrangert 
nybegynnerkurs for unger 
ned til 8 år, og til høsten blir 
det nye sjanser for dem som 
er interessert i å prøve seg på 
skiskyting. Harald Holm skry-
ter også av foreldrene som er 
involvert på trenersiden. – Det 
er viktig at vi har en del voks-
ne med på alle treninger, for 
å kunne ivareta sikkerheten 

rundt standplass, og heldigvis 
er det mange som stiller vil-
lig opp. Det er også flere som 
har gjennomført trenerkurs, og 
det er positivt for hele miljøet 
at mange er involvert og enga-
sjert, sier Holm. 

Oppgraderer anlegget
For at skigruppa skal opp-

rettholde et like godt tilbud 
også videre framover, kreves 
det både oppgraderinger og 
vedlikehold – I vinter ordnet 
KRK med nye lys i lysløypa, 
og vi fikk flyttet lysbryterne 
ned på stadion. I løpet av bar-
markssesongen er det plan-
lagt å bygge garasje og toalett 
i tilknytning til skistadion, noe 

som vil være en stor fordel i 
forbindelse med både trenin-
ger og konkurranser, sier Kjetil 
Værnes. Dette arbeidet skal 
gjøres på dugnad, og lederen 
i skigruppa har stor tro på at 
skifolket stiller velvillig opp 
og hjelper til. Det er også satt 
ned en gruppe som skal se på 
muligheten for å få til en rul-
leskiløype i området rundt sta-
dion, slik at man ikke trenger 
å bruke bilveiene til dette. – 
Det er mange planer på gang, 
så det er all grunn til å tro på 
en fortsatt positiv utvikling for 
skimiljøet i Rennebu, avlutter 
lederen i skigruppa fornøyd.  

Teskt: Mona Schjølset

Midt i blinken med skiskyting

– Vi har stabile snøforhold, 
og føler oss relativt sikre på at 
dette skal holde helt ut påska 
også, sier daglig leder Torleif 
Kristiansen. 

Nye turløyper
I tilknytning til skisenteret 

har det denne sesongen blitt 
kjørt opp en ny turløype for 
dem som ønsker å bruke lang-
rennsski, og ifølge Kristiansen 
har dette blitt godt mottatt. – 
Vi har fått mye positiv respons 
på løypa, både fra hyttefolk og 
fastboende, og det er veldig 
positivt for skisenteret at det er 
muligheter for flere typer ski-
aktivitet her, sier Kristiansen. 

Julegave til skoleungene
Like før jul kom det også 

en gledelig overraskelse til 
alle unger i grunnskolen i 
Rennebu, nemlig et gratis 
sesongkort ved Nerskogen 
Skisenter. Dette kom i stand 
som følge av et samarbeids-
prosjekt mellom Rennebu 

kommune, Rennebu 3000 
og Nerskogen Skisenter. – Vi 
synes dette har vært veldig 
positivt for Skisenteret, og det 
er nok mange unger som har 
hatt sin debut på alpinski her 
i løpet av denne vinteren, sier 
Kristiansen. 

11-17 hver dag i påska
For å lokke enda flere 

påsketurister til Nerskogen, 
har ledelsen ved skisenteret 
bestemt seg for å spore enda 
en ny langrennsløype til pås-
ke. – Dette er en turløype på 
ca 2 mil, der rundt halvpar-
ten av løypa går i 1100 meters 
høyde, forteller Kristiansen. 
Skisenteret holder åpent hver 
dag fra kl. 11.00 – 17.00 gjen-
nom hele påska, så nå krys-
ser han og resten av gjengen 
fingrene for at værgudene er i 
godt slag, slik at det blir gode 
forhold både for langrenns- og 
alpinentusiaster.

Av Mona Schjølset

Full fart på 
Nerskogen Skisenter

Det har vært en god sesong på Nerskogen 
Skisenter, og nå håper driverne på kjempefint vær 
til påske, med mange glade skiturister ute i løy-
pene. 

I Rennebu har vi som regel en lang og stabil vin-
tersesong, og forholdene ligger derfor vel tilrette 
for å drive med vinteridrett. Et relativt nytt ski-
skytteranlegg i tilknytning til Rennebu skisenter, 
har gjort sitt til at skiskyttermiljøet har vært på 
rask fremmarsj de senere årene. 

Et knippe unge skiskyttere fra Rennebu IL under nyttårssprinten i Knyken 2012.
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kommunale kunngjøringer
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Motorferdsel i utmark:
SONER FOR LEIEKJØRING I RENNEBU KOMMUNE 2009-2014

Grindal

Voll

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
  Navn Telefon Adresse Soner
1  Arne Egil Botnan  72 42 75 05/90 50 77 46  Innset, 7398 Rennebu  4,6,7
2  Asbjørn Stavne/Olav Stavne  90 88 09 86/48 28 35 80  Stamnan, 7392 Rennebu  2,3,4
3  Bjørn Berntsen  72 42 59 48/99 70 33 20  Nordskogen, 7391 Rennebu  6
4  Bjørn Eithun  41 41 51 47  Innset, 7398 Rennebu  6,7,8
5  Bjørn Tore Dullum  97 07 90 05  Stamnan, 7392 Rennebu  1,2,3,4,5
6  Bård Tore Berntsen  90 16 29 35  Nordskogen, 7391 Rennebu  5
7  Einar Holden - Jan Eirik Holden  72 42 56 57/97 50 85 44  Ulsberg, 7398 Rennebu  4
8  Erling Nygård  72 42 58 26/99 74 25 51  Innset, 7398 Rennebu  6,8
9  Grindal Transp. & Hytteservice 
  v/ H. Reitås og A. Stene  90 91 54 13/90 60 42 07  Ramlo, 7393 Rennebu  1,2,3,4,5
10  Bjørn Nyberg  72 42 77 63/91 63 20 84  Berkåk, 7391 Rennebu  6
11  Harald Kvam  99 74 25 52  Nerskogen, 7393 Rennebu  1,2
12  Ivar Næverdal  72 42 52 28/92 61 28 99  Innset, 7398 Rennebu  6,8
13  Ivar T. Hoel  90 72 13 36  Stamnan, 7392 Rennebu  1,2,3,4,5
14  Jan Eirik Holden  91 81 50 47  Ulsberg, 7398 Rennebu  4
15  John Arve Nybro  91 83 72 09  Bergslia 23, 7336 Meldal  5
16  John Olav Halgunset  72 42 58 66/99 58 07 75  Innset, 7398 Rennebu  7
17  John Olav Vognild/Arne Vognild  72 42 64 21/41 65 45 16  Nerskogen, 7393 Rennebu  1,2,4
18  Jon Austberg/Odd Bjarne Havdal  41 53 39 67/90 91 54 48  Ulsberg, 7398 Rennebu  6,8
19  Kjell Lund/Henrik Lund  72 42 64 14  Nerskogen, 7393 Rennebu  1,2
20  Kjell Sæther  90 63 72 93  Grindal, 7393 Rennebu  1,2,3,5
21  Knut E. Sponaas  72 42 61 38/95 15 01 45  Grindal, 7393 Rennebu  1,2,3
22  Knut Haugen /Arnt Haugen  92 66 11 00/98 81 55 25  Stamnan, 7392 Rennebu  1,2,3,4
23  Kristian Aasbakk  98 23 26 44  Berkåk, 7391 Rennebu  6
24  Kåre Inge Nygård  92 81 54 75  Ulsberg, 7398 Rennebu  6,7
25  Kåre Jan Flotten  72 42 56 69/48 10 72 17  Ulsberg, 7398 Rennebu  6
26  Lars Stokke/Hallgeir Stokke  72 42 58 92/72 42 52 25  Innset, 7398 Rennebu  6,7
27  Magne Havdal  72 42 54 16/97 68 08 03  Gisnadalen, 7397 Rennebu  4
28  Morten E. Eggan  72 42 56 60/48 29 28 57  Ulsberg, 7398 Rennebu  6
29  Nils Flå  72 42 61 63/41 55 39 04  Grindal, 7393 Rennebu  1,2
30  Oddvar Bjerkås  91 63 95 58  Berkåk, 7391 Rennebu  6
31  Ola Bruholt  72 42 67 42/41 60 96 10  Stamnan, 7392 Rennebu  1,2,4
32  Ole Kristian Olsen  72 42 62 68/97 03 47 26  Gisnadalen, 7397 Rennebu  4
33  Ove Einar Drugudal  95 18 53 62  Voll, 7393 Rennebu  1,5
34  Ove Roger Rømo  91 85 63 23  Grindal, 7393 Rennebu  5
35  Rennebu Grus v/Torstein Engen  72 42 74 57/94 48 78 76  Berkåk, 7391 Rennebu  6,8
36  Terje Frøseth  72 42 62 25/90 19 15 79  Grindal, 7393 Rennebu  1,2,3,4,5
37  Torbjørn Sanden  72 42 62 50/90 62 35 07  Grindal, 7393 Rennebu  1,2,3
38  Torleif Kristiansen/Stig Kristiansen  72 42 66 35/97 68 08 19  Stamnan, 7393 Rennebu  1,2,3,4
39  Rune Aftreth  97 18 56 66  Grindal, 7393 Rennebu  2,5
40  Arnulf Toresen  90 95 60 41  Ulsberg 7397 Rennebu  4
41  Torstein Aaland  72 42 62 16/91 73 34 47  Grindal, 7393 Rennebu  1,2
42  Nils Skamfer/Tommy Skamfer  91 79 30 82/97 16 85 64  Berkåk, 7391 Rennebu  6
43  John Håkon Hoset  48 11 55 15  Grindal, 7393 Rennebu  1,2
44  Even Aaland  99 57 29 90  Grindal, 7393 Rennebu  1,2
45  Rune Hilstad  99 30 78 23  Grindal, 7393 Rennebu  2,3,4
46  Karl Magnus Holberg  41 27 25 97  Nerskogen, 7393 Rennebu  1,2,3,4

Oversikt over leiekjørere snøscooter 
for vintersesongen 2011/2012

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 2009 – 2014 godkjent 
46 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

Regler for snøscooter-kjøring
Utvalg for miljø, teknikk og landbruk fattet i 
møte 9. desember 2009 (arkivsak 07/336) ved-
tak om nye vilkår for bruk av snøskuter i utmark 
(ofte omtalt som kjøretidsbestemmelser).
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. påskedag 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 kjø-
re mellom kl. 08.00 – 10.00 og 16.00 – 21.00.

5. Kjøretider spesielt for påska:
5.1 Ingen kjøring tillatt langfredag
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 (funksjons-
hemmede) er kjøretider for alle dager (inkludert 
høytider) mellom kl. 08.00 – 21.00.
Vilkårene er vedtatt med hjemmel i § 7 i for-
skrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på 
islagte vassdrag.
Det medfører at vilkårene gjelder for alle dispen-
sasjoner gitt med hjemmel i forskriftens §§ 5 og 
6. I tillegg gjelder kjøretidsbestemmelsene der 
kommunen har satt de som vilkår i tillatelser til 
motorferdsel uavhengig av hvilken hjemmel som 
er brukt.
For motorferdsel som foregår innenfor rammen 
av motorferdselloven (dvs. som ikke er omsøkt) 
gjelder ikke kjøretidsbestemmelsene. Dette gjel-
der	bl.a.	motorferdsel	i	jord-	og	skogbruksnæ-
ring.

Trimrommet 
i Rennebuhallen

vil være åpent mandag 2. og 
tirsdag 3. april fra 08.00 – 15.00. 

Onsdag 4. fra 08.00 – 12.00.

BIBLIOTEkET
Vi holder stengt i påskeuka, 

mandag 2. og onsdag 4. april.
Åpent som vanlig fra onsdag 11. april.

Vi har fått inn mye spennende ny påskekrim!
God påske!

åpningstider: 
Mandag og torsdag kl 16-19.  

Onsdag kl 10-13.

VELkOMMEN!
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årsmøte i Ilfjellet grunneierlag
 Tirsdag 10. april kl 20.00 i Hallandstuggu
 
Sakliste
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2.	 Valg	av	møteleder	og	sekretær
 Godkjenning av  evt. fullmakter
3. Årsmelding
4. Regnskap
5.  Valg
6.  Jakt og fiske
 Jakttider og priser
7.  Omorganisering av laget fra BA til SA.
 Brønnøysundregisterets krav til omorganisering
8.  Saker fra Storviltvaldet/Utmarksrådet
9. Eventuelt
Enkel servering
 
Saker	som	ønskes	tatt	opp	på	årsmøte	må	være
styret v/Erling Grøtte i hende innen 29. mars
 

Se ellers: http://utmarksradet.no           Styret

LANdBRUkSVIkAR  SØkES

100 % stilling som landbruksvikar er ledig i Rennebu fra 
01.06.2012.
Arbeidet er allsidig og foregår i hovedsak på melkeproduksjons- 
og sauebruk i kommunen.  
Vi ønsker oss en person med interesse for landbruk og som har 
erfaring i husdyrstell, og gjerne landbruksutdanning. Du må 
være	ansvarsbevisst,	fleksibel	og	ha	evne	til	god	kommunikas-
jon. Førerkort og egen bil til disposisjon er en forutsetning. Må 
beherske norsk språk. Egen stillingsinstruks gjelder for stillinga, 
gode betingelser. 
Kjøring i jobben blir regna inn i arbeidstida. Lønn etter avtale.
For spørsmål kontakt Rennebu Avløserlag, tlf 72 42 77 22.
Søknad sendes Rennebu Avløserlag, 7391 Rennebu eller på 
e-post til: rennebu.avloserlag@n-lt.no innen 19.04.2012. 

Medlemsmøte 
for andelseiere

Møtet skal velge representanter til rådet for tidsrommet 
2012-2016.
kvikne krets: avholdes torsdag 12. april kl 19.00 på 
Kvikne Fjellhotell.
Rennebu krets: avholdes mandag 16. april kl 16.00 i 
kraftlagets administrasjonsbygg på Berkåk.
Vel møtt

pensjonisttur til Olsmedalen
Lions Club Rennebu har også i år gleden av å 
invitere pensjonister og eldre på skitur/vinter-
tur til Olsmedalen fredag 13. april.

Vi har “base” på setra hvor vi fyrer i ovnene så det blir godt 
og varmt. De som går på ski kan gå så langt de ønsker innover 
Svartbekkdalen. For de som ikke går på ski ordner vi med snøs-
cootertransport. Lionsklubben spanderer mat og kaffe på setra.
Oppmøte ved ICA kl 11.00.
Vi håper de som har mulighet kan kjøre utover, det er fin vei 
og god parkeringsplass. De som ønsker skyss må gi beskjed om 
dette ved påmelding.
påmelding til knut Sundset tlf 414 15 141 / 72 42 70 99, 
senest 11. april.
Vi gleder oss til turen og håper riktig mange har lyst til å bli med 
oss.	PS:	Det	er	bestandig	fint	vær	i	Olsmedalen!

kurs feltkontroll av 
hjorteviltkjøtt 20. april
Informasjon og påmelding: 
www.utmarksradet.no

Lærlingeplasser 2012
Helsearbeiderfaget/Institusjonskokkfaget
Vi	trenger	en	lærling	innenfor	institusjonskokkfaget	og	
minimum 3 innenfor helsearbeiderfaget. 
Tiltredelse fra 1. september om annet ikke blir avtalt.

kvalifikasjoner
Bestått eksamen fra grunnkurs/ VG1 og VK1/ VG2
Vi	ønsker	motiverte	lærlinger

kontaktperson
Personalrådgiver Per Ivar Wold, tlf 72 42 81 00 eller 
e-post: per.wold@rennebu.kommune.no
Søknadsfrist: 23. april 2012.
For at søknaden skal komme i betraktning må bekreftet 
kopi av vitnemål og relevante attester sendes pr. post til: 
Rennebu	kommune	-	merket	lærlinger,	7391	Rennebu.

19 sommerjobber for ungdom
Tidligere har vi lyst ut sommerjobber for skoleungdommer 
innenfor Rennebu alders- og sykehjem med søknadsfrist 1. 
april 2012.
Nå utlyses 19 sommerjobber for ungdom fordelt over 3 
uker for den enkelte.
Sommerjobbene er innenfor følgende enheter:
6 sommerjobber ved enhet Innset og Vonheim barnehage. 
Fordelt 2 ved Innset (uke 26, 31,32,33) og 4 ved Vonheim 
(uke 26 – 33)
11 sommerjobber ved enhet Teknisk drift (uke 26 - 33)
2 sommerjobber ved enhet Nerskogen og Voll barnehage 
med arbeidssted Voll barnehage (uke 26, 31, 32,33)

Ønskede kvalifikasjoner:
For 4 av sommerjobbene ved enhet Teknisk drift kreves 
førerkort for traktor og/ eller bil. Tar ansvar
Vi tilbyr:
Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i 3 uker. 
Ukene kan ikke deles opp. Avlønning etter gjeldende tariff

For nærmere opplysninger: Kontakt enhetsleder Marta 
Hage ved Innset og Vonheim bhg, tlf 72 42 81 90, enhets-
leder Ruth Kvam Grøtte ved Nerskogen og Voll bhg, 
tlf 72 42 67 70 og enhetsleder Arne Meland ved 
Teknisk drift, tlf 72 42 81 51.
Søknadsfrist: 16. april 2012.

Ferievikarer 
pleie- og omsorgstjenesten Uke 26-33
Til ferievikariat ved hjemmesykepleien, hjemmehjelp, 
boliger for fysisk/psykisk funksjonshemmede og avlastning 
barn og unge søker vi:
- Sykepleiere, vernepleiere
- Hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere
- Sykepleiestudenter, vernepleiestudenter, studenter, ufag-
		lærte	eller	andre	med	relevant	praksis	eller	utdanning.

Stillingene i hjemmesykepleien/hjemmehjelp forutsetter 
førerkort kl. B. Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Søknadsfrist: 12.4.2012.
I søknaden må det oppgis hvilke arbeidsområder det søkes 
på, og hvilket tidsrom du ønsker.

For alle ledige stillinger gjelder:
Rennebus nøkkelverdier er styrende for organisasjonen.
Det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk 
søknadsskjema på www.rennebu.kommune.no under 
”Stilling ledig” – ”Rennebu kommune” – ”Selvbetjening” 
Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt. spørsmål om 
søknadsskjema, tlf 72 42 81 00 eller 
postmottak@rennebu.kommune.no 
Søkerlisten kan bli offentliggjort jmf. Offentleglova § 25.
                                                                                                            

- Rådmannen

årsmøte i 
Træthaugveien 
Veiforening
12. april kl 20.00 i 
Hallandsstuggu.
Vanlige årsmøtesaker 
Servering.
Hjertelig velkommen!

Styret

påSkEMØTER 6.-8.april
i Hoelsmoen bedehus
med Astrid Breivold

Tema:

”Jesu nåde- den samme”

Langfredag kl 20: Møte

Påskeaften 

kl 10:  Bibeltime

Kl 20: Ungdomsmøte-åpent 

 for alle

1. Påskedag

Kl 10: Påskefrokost

Kl 11: Møte

Alle er velkommen!

Arr: Normisjon Rennebu

HYGGEkVELd
i Ambulansebygget Berkåk
torsdag 19. april kl 19.30
Polfarer Håvard Tømmerås 
viser lysbilder, og  forteller fra 
turen til Sydpolen
Musikk/allsang
Åresalg(gaver mottas med 
takk)

Inngang kr. 50,00 – Servering
ALLE ER VELKOMMEN!

kulturkveld
Innset kirke søndag 
15. april kl 19.30

“Skal hilse fra fjellet”

Kåre Guldvik, tidligere 
fjellopsynsmann viser 
lysbilder fra naturen.
Jon Østeng Hov, naturfotograf, 
viser lysbilder med diktlesning 
av Jon Peder Aspås.
Gratis inngang.
Det blir anledning til å gi en 
gave til menighetsarb ved 
utgangen.
Vel møtt!

Innset menighetsråd

Kunngjøringer
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RETURAdRESSE: Rennebu Nytt c/o Mediaprofil as, Berkåk, 7391 RENNEBU

En aktiv medspiller som har nett, kraft, installasjon og Euronics Berkåk

åpningstider i påska:
Mandag og tirsdag: 07.30-16.00
Onsdag 07.30-12.00.  –  påskeaften stengt

Wilfa vaffeljern før kr 699,-   kr 399,-

kapseltrakter
dolce Gusto Circolo før kr 1499,-  kr 999,-
Lager bl a Cappucino, espresso,
kaffe latte, vanlig kaffe, sjokolade og te.

Påsketilbudet
du ikke kan gå glipp av!

Kinamat – Norsk mat
Ta med hjem

Berkåk, tlf 72 42 72 74

Åpningstider:
Vinter 13 - 21.30  –  Sommer 12 - 22

Påska 11.30 - 21.30

Dette skjer i Rennebu!
04.04 pub på Nerskogen Furuly 20.00
6.-8.04 påskemøter Hoelsmoen 
06.04 påskepøbb Bygdasenteret 20.00
11.04 Eldretreff Berkåk menigh.hus 11.00
11.04 Frelsesarmeen Misjonsh. Voll 19.30
13.04 pensjonisttur Olsmedalen
15.04 åpne dører Hoelsmoen 11.00 
15.04 kulturkveld Innset kirke 19.30
16.04 Brannverndag Sandbrekka 10.00
 arr. Rennebu Bondelag
16.04 Søndagsskole/Yngres Misjonsh. Voll 17.30
16.04 årsmøte Nordskogen Grendalag Furuly 20.00
17.04 Formiddagstreff Omsorgsb, Berkåk 11.00
23.04 Rennebu Soul Children Mjuklia 17.30 
25.04 Medl.møte  samf.huset 11.00  
 pensjonistforeninga 

Gjeterhundtrening på Innset hver tirsdag kl 19
Zumba hver mandag i samfunnssalen kl 18-19
Step hver torsdag i Rennebuhallen kl 19.30-20.30
Frisktrim hver onsdag i Rennebuhallen kl 10-11
Hørselshjelp på Frivilligsentralen 
første torsdag i hver måned kl 10-12.
Trenger du skyss eller følge til et arrangement eller 
aktivitet, ring Frivilligsentralen tlf 72 42 62 64

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


