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Rennebu er kjent for å ha mange godt 
oppkjørte skiløyper, og det er mange som 
er i sving for å holde løypene vedlike. 
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Vi er nå inne i det som mange mener er den flotteste års-
tida her i Rennebu med snødekte vidder og fjell samtidig 
som vårsola varmer mer og mer. De flotte friluftsmulig-
hetene er noe av det som gjør det godt å bo i Rennebu 
og som også gjør det attraktivt å feriere her. I påska vil 
det være like mange hyttefolk i kommunen som fastbo-
ende. Det vil i løpet av året være ulike aktiviteter og til-
bud som tar utgangspunkt i at vi er inne i ”Friluftslivets 
år”, men på mange måter kan vi si at det er noe vi i 
Rennebu har hvert år.
 
Med ca. 2000 hytter og fritidshus er Rennebu den 5. 
største hyttekommune i Sør-Trøndelag og det bygges ca. 
25 nye hytter hvert år.  Tradisjonelt har vi mange hånd-
verksbedrifter og hytteprodusenter, og hyttebygging er ei 
viktig næring. Utenom salg av hyttetomter og hyttebyg-
ging vet vi at det fra hver hytte årlig brukes ca kr 25.000 
til lokale kjøp av varer og tjenester. At hytteeiere lokalt 
bruker opptil 50 mill. kroner pr. år gir selvsagt grunnlag 
for flere arbeidsplasser, og bidrar til å styrke servicetilbud 
og bosetting i kommunen.  Likeså bidrar hytte- og fri-
tidsrennebygger sterkt til at det blir mulig med ulike kul-
turarrangementer i kommunen. Konserter på Nerskogen 
og Olsmesetra, kunstutstillinger på Håggåsetra og ikke 
minst Rennebumartnan er arrangementer som er godt 
besøkt av hyttefolk.

Samtidig er det et stort potensiale når det gjelder å øke 
den lokale verdiskapingen. Det er mange varer, tje-
nester og aktiviteter vi i dag ikke kan tilby i Rennebu, 
og både næringsliv og kommune har ei utfordring i å 
legge til rette for at hyttenæringa i enda større grad kan 
bidra til lokal verdiskaping. I samarbeid med bl.a. lokalt 
næringsliv er Rennebu kommune i gang med prosessen 
”Morgendagens Rennebu”, og som et av tre satsingsom-
råder er det en tiltaksgruppe for hytter og hytteturisme.  

Ekte natur- og kulturopplevelser basert på lokale kjer-
neverdier etterspørres mer og mer, og i tillegg til alle de 
aktivitetsmuligheter som naturen gir, kan lokal kunst 
og håndverk, lokal mat, gårds- og seterturisme mv være 
attraktive tilbud. Vi har mange gode naturgitte forut-
setninger, og de gode tradisjonene innen lokal mat og 
håndverk gir et godt grunnlag for å bygge ut tilbud. I 
hovedsak er dette småskalaturisme, og da er nettverket 
”Reisen til fjellet” hvor aktørene samarbeider om mar-
kedsføring, tilbudspakker mv et godt tiltak for videre 
utvikling og vekst. 
    
Rennebu kommune ønsker fortsatt hyttebygging og 
utvikling av stedegen turisme, og da i en slik form at det 
selvsagt ikke forringer det som gjør det attraktivt å bo 
og feriere i Rennebu. Uberørt natur, stillhet, åpne kul-
turlandskap, aktive primærnæringer med landbruk og 
reindrift, jakt- og fiskemuligheter, lokal bosetting, tradi-
sjonelle håndverkstjenester mv er verdier som både hyt-
teeiere, andre besøkende og fastboende setter høyt, og 
utbygging og tilrettelegging må skje slik at vi balanserer 
hensynene til disse basisverdiene. 

Hyttene og lokal turisme bidrar til å opprettholde og 
styrke bosetting og lokale tjenestetilbud, samtidig som 
de tradisjonelle næringene og aktivitetene i stor grad gjør 
det attraktivt å tilbringe fritid i Rennebu.. Vi har således 
gjensidige interesser i å bevare de stedegne verdiene 
samtidig som vi bygger og tilrettelegger. Selv om det i 
konkrete saker av og til kan være uenighet om hvordan 
disse hensynene skal avveies, så har vi kommet langt når 
denne gjensidige avhengighet erkjennes. 

Jeg ønsker alle ei flott påskehelg.

Med vennlig hilsen

Rådmannen 
har ordet

Rennebu Røde Kors – Påskeberedskap
Røde Kors Hjelpekorps 

er en viktig del av red-
ningstjenesten her i landet. 
Mannskap fra Rennebu Røde 
Kors Hjelpekorps er også i år 
på plass i påskefjellet og det 
vil være døgnkontinuerlig 
vakt med minimum tre per-
soner i beredskap ved vakt-
hytta på Ånegga gjennom hele 
påskeferien, forteller leder 
i Rennebu Røde Kors, Ove 
Einar Drugudal. 

Hovedsentral på Oppdal
Det er vakthytta på Oppdal 

som er hovedbase for Sør 
Trøndelag Røde Kors. Denne 
er operativ med eget telefon-

nummer, og gjør at Røde Kors 
er enda mer tilgjengelig om 
uhellet skulle være ute. Det 
er hovedsentralen som har 
ansvaret for å videreformidle 
oppdrag som kommer inn, og 
som til enhver tid har kon-
takt med alle hjelpekorpsene 
som har vakt, samt varsling av 
AMK-sentral og politi.

Rennebu Røde Kors 
Hjelpekorps har i dag 60 beta-
lende medlemmer og Rennebu 
Røde Kors Omsorg har over 
100 medlemmer, og er der-
med et av de største korp-
sene i distriktet. I fjor hadde 
Hjelpekorpset to oppdrag i 
påska, og begge dreide seg om 

benbrudd, forteller Drugudal. 
Med hardt og skarpt føre i 

påskefjellet tror Drugudal det-
te kan bli en gjenganger også i 
år. Det er islagte vann og bek-
ker, der det blir veldig glatt og 
hardt hvis snøen blåser unna. 
Hvis vi får en del vind vil dette 
også føre til at det danner seg 
skavler noen steder, og hardt 
underlag andre steder, så det 

er bare å være oppmerksom på 
varierende føre, sier Drugudal. 

Vakttelefon 
Rennebu Røde Kors:
480 70 059

Sør-Trøndelag Røde Kors 
Infosentral
415 12 020
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Påsketradisjoner
Påska er for mange ensbetydende med ferie, 
ski, fjellet, kvikk lunsj, appelsiner og tradi-
sjoner. Med det nydelige været vi har hatt i 
det siste og en vinter på hell, begynner nok de 
fleste av oss å komme i vårstemning. 

Vi har møtt 3 på gata for å høre litt om deres påsketradi-
sjoner og hvordan årets påske skal tilbringes.

Randi Stolpnes, Budal 
Vi har fjøs og begynner kalvinga 

rundt påsketider, så det meste av pås-
ken skal tilbringes hjemme på gården 
i Budal for å passe på kyrne. Familien 
har seter i Synnerdalen, og jeg håper 
selvfølgelig å kunne nyte fine dagstu-
rer dit i strålende påskevær. Ellers har 
både mannen min og jeg familie som 
kommer hjem på ferie i påska, og jeg 
håper å kunne nyte fine turer, både 
til fots og på ski, sammen med dem. 

Ellers har jeg ingen spesielle tradisjoner i påska.  

Jon Einar Værnes, Berkåk 
Vi har hytte på Nordseter i nærhe-

ten av Lillehammer, og har lange tra-
disjoner med å reise dit i påskeferien. 
Barn og barnebarn kommer også dit, 
og det gleder jeg meg til. Det er mer 
enn 350 km preparerte løyper i områ-
det rundt Nordseter og Sjusjøen, så 
det er varierte skimuligheter for både 
store og små. Jeg håper på godt skifø-
re, og regner med det blir turer både 
på langrennsski og slalomski. Skulle 

det mot formodning bli dårlig vær, blir det innekos med 
barn og barnebarn, og da spiller vi Ludo og Yatzy.  

 
Håvard Rogogjerd, Innset   

Påska tilbringes med familien, 
og gjerne på hytta i Heldalen. Det 
blir nok også noen turer med hest 
og slede, noe som er stas for barna. 
Påskeaften har vi tradisjon med å 
spise lutefisk, og mye god mat hører 
påska til. Dessuten har vi familie som 
bor andre steder i landet som kom-
mer hjem på påskeferie, og det er 
hyggelig å treffe resten av storfami-
lien. Vi hygger oss sammen med fine 

skiturer, både langrenn og slalom.

Unngå gnagsår i påsken!
5 gode råd til store og små:

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

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

GOD TUR! 

Hilsen fotterapeuten

Familien kom flyttende fra 
Buvika for drøye fire år siden, 
og det har de slett ikke angret 
på. 

- Det er utrolig deilig å bo 
slik at vi har god plass til hun-
dene, og ikke minst at det blir 
så lettvint å komme seg ut på 
treningstur med dem, sier Karl 
Magnus. 

Avles fram etter egenskaper
Alaska Husky er en type 

hund som ikke avles fram etter 
utseende, men etter egenska-
per. Det er derfor en viss for-
skjell på de 14 hundene som 
står i innhengningen. Felles for 
dem alle er imidlertid at de har 
egenskaper som eierne  verd-
setter.

- Det er veldig viktig med 
trekkvilje, appetitt, pels, poter, 
og ikke minst et godt gemytt. 
Vi legger stor vekt på at hun-
dene ikke skal vise noen 
aggressive tendenser i  forhold 
til mennesker, for da vil det 
ikke være mulig å bruke dem 
for den type aktiviteter vi til-
byr, sier Karl Magnus. 

Hundekjøredager
I vinter har Beate og Karl 

Magnus arrangert to helger 

med hundekjøring for unger, 
og dette har slått veldig godt 
an.

- Vi har vært fullbooket 
begge gangene, og tilbakemel-
dingene har vært positive både 
fra unger og foreldre, forteller 
Beate. 

Til slike typer aktivite-
ter brukes nærområdet rundt 
gården, og her er det tilrette-
lagt med lavvo og bålplass, og 
ungene kan prøve seg på hun-
dekjøring på jordene i nærhe-
ten. Trollheimen Husky tilbyr 
også litt lengre turer til fjells. 
Foreløpig har det vært turer 
på 3-5 timer, men etter hvert 
håper de å utvide tilbudet og 
kanskje også få til noen over-
nattingsturer.

- Dette er den første vin-
teren vi har prøvd ut tilbudet 
vårt, og vi har planer om å set-
te av enda mer tid til virksom-
heten neste vinter, sier Karl 
Magnus.

Travle dager
Så langt har både Beate 

og Karl Magnus hatt arbeid 
utenom gården, og med fire 
barn sier det seg selv at dage-
ne er relativt hektiske. På sikt 
er målet at gårdsdrift og for-

Trollheimen Husky:

Et herlig hundeliv
Med fjell og vidder like utenfor stuedøra har Beate Berg og Karl Magnus 
Holberg funnet sitt paradis på Nerskogen. Her har de etablert seg med 14 
hunder av typen Alaska Husky, 80 sauer og fire barn i alderen 2-13 år.

skjellige typer aktivitetstilbud 
med hundene skal kunne gi 
tilstrekkelig inntekt til at de 
i hvert fall kan trappe en del 
ned på annet arbeid. 

- Det kreves jo mye trening 
med hundene for at de skal 
fungere godt, og det er noe vi 
må prioritere. Dessuten skal jo 
ungene følges opp i forhold til 
ulike aktiviteter, og det er også 
viktig for oss, sier Beate og 
Karl Magnus. 

Fleksible
Det er tydelig at tilbu-

det til Trollheimen Husky har 
slått godt an i lokalmiljøet, og 
blant en del hytteeiere, og det 
kommer stadig henvendelser 
både fra skoleklasser, familier 
og enkeltpersoner. Målet er 
å gi alle besøkende gode fri-
luftsopplevelser sammen med 
hundene.

- Vi prøver så godt vi kan 
og imøtekomme folks ønsker, 
så det er bare å ta kontakt for 
nærmere informasjon, oppfor-
drer Beate og Karl Magnus.

Av Mona Schjølset

Karl Magnus Holberg og Beate Berg trives godt med å bo på Nerskogen.
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Børge Dahle:

Sosialisert til friluftsliv

Gjennom hele livet har 
Børge Dahle vært langt 

over gjennomsnittlig 
opptatt av friluftsliv. 

Sammenhenger og problemstillinger 
knyttet til dette temaet er også noe som 
har preget hans yrkesaktive liv, og i en 

alder av 67 er han fortsatt like 
engasjert og interessert i alle 

slags tilnærminger til dette begrepet. 

Gjennom hele året benyt-
tes fritiden til all slags uteak-
tiviteter, og nå i vinter har det 
blitt mange fine skiturer. Av og 
til i full fart i de oppkjørte løy-
pene, og andre ganger langt til 
fjells i skikkelige turklær. I det 
siste har han begynt å se etter 
vårtegn, og i likhet med fugle-
ne på fuglebrettet føler han 
glede over å se at en ny årstid 
er i emning. 

- Noe av det aller beste 
med å bo i Norge er jo dette 
med at vi faktisk har fire års-
tider, og kan oppleve hvordan 
naturen forandrer seg etter 
dem, sier Børge. 

Nordnorske aner
Børge Dahle er født i 

Harstad, og bodde der fram 
til han var fem år. Store deler 
av familien på morsiden var 
bosatt der, og opp gjennom 
hele oppveksten ble  sommer-
ferien tilbrakt der. Disse som-
rene var preget av utendørsak-
tivitet, både på fjellet, i skogen 
og ute på sjøen. 

- Det var fisking, fjellturer, 
bærplukking, og kan vel kort 
oppsummeres med at det var 
et aktivt friluftsliv til både nytte 
og glede, forteller Børge. 

”Glunten hainn finn fram”
En helt spesiell inspirator 

hadde Børge i sin egen beste-
far.

- På mange måter vil jeg 
si at bestefar valgte ut meg. 
Selv om jeg hadde både eldre 
og yngre søskenbarn, var det 
jeg som fikk bli med ham på 
tur. Han lærte meg utrolig 
mye, og ikke minst viste han 
meg tidlig tillit til at jeg skulle 
greie meg på egen hånd ute i 
naturen. ”Glunten hainn finn 
fram” pleide bestefar å si, og da 
gjorde jeg selvfølgelig det også, 
forteller Børge. 

Friidrett
Opp gjennom ungdomså-

rene var Børge også aktiv på 
idrettsbanen, og var en periode 
på landslaget i friidrett. 

- Jeg har nok vært heldig 
med genmaterialet, for jeg var 
svært rask uten å trene spesielt 
mye for det, smiler Børge. 

Planen var egentlig å 
begynne på arkitektstudiet 
etter endt militærtjeneste, men 
på denne tiden kom han i kon-
takt med Thor Volla, som var 
leder i Tjalve Friidrettsklubb, 
og etter hvert også ble ansatt 
som direktør ved Norges 
Idrettshøgskole. 

- Thor ville ha meg med i 
Tjalve, og han ønsket meg som 
student ved NIH, og da ble det 
til at jeg bestemte meg for det, 
forteller Børge. 

Biologi, pedagogikk og 
idrett

Norges Idrettshøgskole ble 
etablert i 1968, og Børge stu-
derte her de to første årene. 

- Planen var vel i utgangs-
punktet å studere litt lenger, 
men så gikk det slik at min 
daværende kjæreste ble gravid, 
og som den ansvarlige unge 
mann jeg var ble det flytting 
og giftemål, sier Børge med et 
smil. 

Han startet da som lærer 
ved Mosjøen gymnas, og 
senere jobbet han mange år 
ved Trondheim Katedralskole. 
Han studerte også ved siden 
av, og ble etter hvert utdannet 
lektor med fagfeltene biologi, 
pedagogikk og idrett. Mens 
han jobbet på Trondheim 
Katedralskole innførte de 
overnattingsturer i fjellområd-
et rundt Gjevillvassdalen  for 
alle elevene.

- Vi brukte friluftslivet 
pedagogisk for å utvikle ung-
dommenes kjærlighet til natu-
ren. Folk som er glade i frilufts-
liv er ofte flinkere til å ta vare 
på naturen, og både i nasjonalt 
og globalt perspektiv er dette 
viktig, poengterer Børge. 

Politisk oppvåkning med 
”Drillo”

I løpet av studietiden ved 
NIH ble Børge kjent med Egil 
”Drillo” Olsen, som også stu-

derte her. Drillo var på denne 
tiden midt oppe i sin aktive 
fotballkarriere, og i tillegg til 
sine fotballferdigheter hadde 
han også et klart politisk fot-
feste på beste venstreside. 

- Egil var og er en engasjert 
og oppegående mann, som 
hadde sitt politiske ståsted i 
AKPml. Selv kommer jeg fra 
en borgerlig familie, og gjen-
nom Drillo fikk jeg på mange 
måter en politisk oppvåkning, 
forteller Børge.

På denne tiden var det flere 
lærere ved NIH som var opp-
tatt av en økofilosofisk tenke-
måte, og dette var også med 
å forme Børges engasjement 
for natur- og miljøvern. Han 
kom da inn i kretsen rundt 
prof. Arne Næss og Sigmund 
Kvaløy Setreng, og sier selv at 
dette har vært med på å prege 
hans valg senere i livet.

- Det er jo livets tilfeldighe-
ter at man møter mennesker 
som gjør inntrykk, og er med 
på å forme vårt livsløp, sier 
Børge. 

Hæverstølen
Etter hvert som årene gikk 

flyttet Børge til Oppdal, og 
jobbet som lærer ved idretts-
linja på Oppdal videregående 
skole. På dette tidspunkt var 
han skilt fra sin første kone, 
og ble etter hvert kjent med 
Unni, som han siden har delt 

postkasse med. Etter noen år 
på Oppdal kom de tilfeldigvis 
over småbruket Hæverstølen 
i Gisnadalen, og ettersom det 
var til salgs var de ikke sene 
om å slå til.

- For oss var dette en 
drømmeplass, og jeg er ganske 
sikker på at ungene også vil si 
at det har vært et godt sted å 
vokse opp, sier Børge. 

Forsker på friluftsliv
Børge har opp gjennom 

årene gjort mange studier og 
forskningsprosjekter innen fri-
luftsliv, og han er ikke i tvil om 
hvordan barndommens opple-
velser er med å prege oss som 
voksne. Han kaller det å sosia-
liseres til friluftsliv, og det er 
noe som skjer i ung alder. 

- Friluftsliv ser jeg på som 
en livsglede som arves, og med 
det sier jeg også litt om den 
betydningen foreldre har som 
rollemodeller for sine barn, 
sier han. 

Ifølge Børge er det en helt 
klar sammenheng mellom 
aktive foreldre og aktive barn, 
og hvis man er vant til å være 
mye ute som barn vil man også 
ta med seg dette inn i voksen-
livet. 

- Det hender jo at enkelte 
har en ”pause” fra friluftslivet 
i ungdomsårene, noe som kan 
være til bekymring for aktive 
foreldre. Her ser vi imidler-
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tid en klar tendens til at disse 
ungdommene viderefører sine 
foreldres verdier til egne barn 
når den dagen kommer, sier 
Børge.

Barnas Naturverden
Gjennom forskningen har 

han også sett en klar tendens 
til hvem som faller utenfor i 
friluftslivet. 

- Enslige med små barn er 
en gruppe som gjerne strever 
litt mer med å komme seg ut, 
og det kan være både økono-
miske og praktiske årsaker til 
det. Ikke alle er like sikre på at 
de takler det å ha med barna 
på tur for seg selv, og derfor 
syns jeg det er viktig å tilret-
telegge lavterskeltilbud som 
også passer for denne grup-
pen, sier Børge.

Barnas Naturverden er et 
godt eksempel på et slikt til-
bud, og Børge er glad for at 
både grunneiere og andre 
bidro så positivt da dette pro-
sjektet ble startet opp for 20 
år siden. Fortsatt er det stor 
oppmerksomhet rundt dette 
prosjektet, og man regner med 
at det er bortimot 15.000 besø-
kende i året på de tre hyttene i 
området. 

- Det er veldig artig å se 
at Barnas Naturverden ble det 
tilbudet vi så for oss i oppstar-
ten, og at så mange barnefami-
lier bruker området aktivt både 

sommer og vinter, sier Børge. 

Be med noen på tur
Når vi nå er godt inne i 

friluftslivets år, er det nærlig-
gende å spørre hva som kan 
tenkes å gjøre det enklere for 
den gjennomsnittlige sofasliter 
å komme seg litt mer ut i skog 
og mark. 

- Jeg tror ofte at det kan ha 
et sosialt aspekt, det blir mye 
lettere å komme seg ut hvis 
man er sammen med noen. Å 
be med seg en venn på tur kan 
derfor være en god ide. Det 
vil være både sosialt og helse-
fremmende, noe som igjen gir 
overskudd i hverdagen, avslut-
ter Børge. 

Tekst: Mona Schjølset
Foto: privat

Lager skispor til påske

Ivar T. Hoel gjør seg klar til å kjøre opp løypa inn til sælehuset ved Ramssjøen.

I Rennebu er det organisert et godt system for oppkjøring av skiløyper, 
der Rennebu kommune årlig bevilger penger til oppkjøring, og utar-
beider et kart med informasjon om løypene. 

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

De som gjør en stor innsats for at løypenettet skal være oppkjørt er Innset idrettslag, 
Rennebu idrettslag, Gisnås og Havdal grendelag, Ivar T Hoel, Nerskogen skisenter, Grindal 
velforening, Voll grendelag og Røde Kors Hjelpekorps.

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

Ellers kan en følge med på Skisporet.no når det gjelder oppkjøringen av løypene 
på Nerskogen, Berkåk og Innset.

Bildet på forrige side: Børge Dahle på toppen av Trollhøtta med 
utsikt mot Ramsfjellet.

Bildet over: Børge sammen med dattera Tuva og sønnen Sondre på 
trappa til sælehuset ved Hævertjønna.
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Velkommen til en trivelig handel!
Telefon 72 42 55 22

nerskogenlandhandel.no

Nystekte brød
Aviser – Gass

Lokale produkter

Åpningstider i påska
Fredag 27. mars 09.30   -  21.00
Lørdag 28. mars 09.30   -  18.00
Palmesøndag 10.00   -  17.00
Man 30. mars. - fre 3. april 09.00   -  19.00
Påskeaften 09.00   -  17.00
1. og 2. påskedag  10.00   -  17.00

Åpen gård på Svengård, påskeaften kl 12-15
- besøk fjøset og stallen, prøv å ri

Utsalg av Trollheim kjøttprodukter
på Bakerikaféen, Berkåk

gårdsmat og gårdsopplevelser

Visste du at Felleskjøpet
har butikk i Rennebu?

Her får du kjøpt produkter til to og firbente.
Plenfrø – gjødsel – gjerdeutstyr mm

Felleskjøpets butikk

Hoels Mølle holder til på Stamnan i Rennebu.
Besøk oss eller ta kontakt. Tlf. 991 60 651  –  E-post Karen.Hoel@felleskjopet.no

ROYAL-IS

Uke 14-17

1/2
pris

Gjelder alle 

varianter

MED SMAK AV SOLO OG KARAMELLKun på Statoil i 4 uker

For deg i 
Statoil EXTRA,kun kr. 15,-

Gjelder ett kjøp.
Uke 14-17

29,-
3 FOR

Gjelder alle boller

God påske!

Statoil E6 Berkåk
Berkåk
7391 Rennebu
tlf 72 42 71 50

For produktsortiment se www.felleskjopet.no

Tilbudet gjelder 30.03-26.04

Følg oss på facebook

Velkommen til
jubileumsmartna!

Norges ledende salgsutstilling for husflid og håndverk
Berkåk, 14. - 16. august 2015

www.rennebumartnan.no

Norges ledende salgsutstilling for husflid og håndverk
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Tur på 2-3 dager etter kvistet vinterløype

Vintertur til Jøldalshytta
Dette er en flott skitur etter kvistet vinterløype forbi hytter og setre i 
trivelig bjørke- og furuskog inn til Jøldalshytta. Fra parkeringsplassen 
ved Vaulan, på veien inn til Jøldalshytta, er det 9 km en vei. 
Hytta er et perfekt utgangspunkt for dagsturer til fine topper som 
Skrikhøa, Svarthetta og Trollhetta.

Veien mot Jøldalshytta er 
vinterbrøytet fram til parke-
ringsplass på Vaulan. På nett-
siden www.joldalsveien.no 
vil du finne oppdatert status 
for kjøreforholdene på veien. 
Fra Vaulan blir det hvert år på 
seinvinteren kvistet ei fin vin-
terløype inn til Jøldalshytta i 
forkant av betjent vinterse-
song. Da er det ofte oppkjørte 
skispor også. Går du tidligere 
på vinteren er du avhengig av 
å finne fram til hytta på egen 
hånd.

Fra parkeringsplassen på 
Vaulan er det bare moderat 

stigning i starten før terren-
get flater ut videre innover 
Jøldalen. Fjellpanoramaet som 
åpenbarer seg på tur innover 
mot Jøldalshytta, er et syn som 
overgår det meste. Med majes-
tetiske fjell som Svarthetta, 
Geithetta og Trollhetta i syns-
randa går vi forbi hytter og 
setre i et åpent og vakkert vin-
terlandskap. 

Trivelige Jøldalshytta er 
et fint utgangspunkt for ski-
turer til topper i nærheten. 
Skrikhøa ligger på vinterruta 
mot Gjevilvasshytta. Denne 
ruta blir også kvistet til påske 

dersom snøforholdene tillater 
det. Svarthetta og Trollhetta er 
også fine turmål, men her er 
du avhengig av å gå utenom 
vintermerka løyper.

Jøldalshytta er betjent i 
påska og som regel litt før og 
etter også. Bomveien til Kleva 
(Jølhaugen) brøytes vanligvis 
til påske. Herfra er det bare 
4,5 km å gå på ski til hytta. 
Utenom betjent sesong er 
Jøldalshytta selvbetjent og 
utstyrt med DNT standard-
nøkkel.

Turalternativ: Det er også 
en flott vintertur å gå fra 
Nerskogen til Jøldalshytta. 
Denne turen er på 12 km en 
vei og går i et mer åpent fjell-
terreng. Ruta er ikke vinter-
merka.

Tekst: Asgeir Våg

TURFAKTA
Vanskelighetsgrad: Middels krevende (blå)

Adkomst: Buss fra Trondheim til Grindal eller med bil langs E6 til Berkåk og Fv 700 til Grindal. 
Også mulig å kjøre om Orkanger/Å til Grindal. Ta av til Nerskogen og sving av fra Nerskogveien 
når du møter skilting til Jøldalshytta. Parkering på Vaulan.

Kart: Turkart Trollheimen 1:50 000 

NY TURBOK:

56 turer i Trollheimen
Få fjellområder er om-

spunnet av mer mystikk og 
har større tiltrekningskraft på 
fjellvandrere enn Trollheimen. 
Her kan du vandre på rød-
merkede stier mellom even-
tyrhytter og bestige sagnom-
suste fjelltopper med utsikt så 
langt øyet rekker. For noen er 
roen og stillheten i fjellet det 
viktigste, andre søker utfor-
dringer, spenning og opple-
velser for livet. Trollheimen 
rommer alt dette og mer til. 

I denne boka presenterer 
vi noen av turmulighetene 
som finnes i Trollheimen. Vi har lagt vekt på å ha med et 
variert utvalg av turer; fra lette turer som passer for alle, til 
lange og krevende turer som forutsetter kunnskaper og god 
fysisk form. Også dagsturmuligheter fra turisthyttene er viet 
plass.  Boka er rikt illustrert med bilder og kart. 

I tillegg til tips og inspirasjon til nye turopplevelser, inne-
holder boka mye nyttig informasjon som vil berike turene. 
Her kan du blant annet lese om bjørnejakt i Folldalen i gam-
le dager, om reindrifta i Trollheimen, om arkeologiske funn 
som dukker opp når breisen smelter og om Trollheimens 
rike planteliv. Du vil også finne en oversikt over alle turist-
hyttene i Trollheimen. 

Boka er et resultat av en stor dugnadsinnsats der mange 
har delt sine favoritturer og erfaringer med oss, og bidratt 
med tekst og bilder på frivillig basis.

 
God tur!

FAKTA: 
Boka er utgitt av: Trondhjems Turistforening 2014
Boka er på 192 sider , innb.
Rikt illustrert med bilder og kart
I salg hos bokhandlerne i Midt-Norge
Pris kr 248,-

Jøldalshytta i strålende 
påskesol er en opplevelse.
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Snertne Sneller 
flytter til Birkabygget 

på Torget
I begynnelsen av mai vil Snertne Sneller flytte 
butikken sin til Torget og samlokaliseres med 
Birka.

Anne Kristine Stavne og Marit Ødegård Hagen i Birka gled-
er seg til at Mona Schjølset og Ingrid Koksvik flytter over til 
Birka.

— Vi har lenge tenkt på å flytte, og Torget har vært målet 
for flyttingen. Vi er glad for at det endelig blir en realitet, sier 
driverne Mona Schjølset og Ingrid Koksvik i Snertne Sneller. 
De synes det er en stor fordel å få samlet flere handelsdri-
vende på ett sted, da det gagner alle. For Snertne Sneller sin 
del ble det spesielt aktuelt med flytting da Prixen flyttet inn i 
nye lokaler. Da ble Snertne Sneller igjen for seg selv i huset, 
og det viste seg snart at det ikke fungerte. 

Snertne Sneller startet for fire år siden, og mottagelsen 
har vært veldig bra. De har mange faste kunder, både blant 
fastboende, hyttefolk og fra nabokommunene. Det siste året 
har imidlertid trått på grunn av at de ble liggende i bakevja. 

Gjensidig glede og nytte
Det har en tid vært arbeidet med å få i stand en avtale 

med Birka om samlokalisering. Nå når det er i boks, håper 
de at samlokaliseringa slår positivt ut både for salgsutstil-
linga til Birka og butikken til Snertne Sneller. 

Omgjøring av lokalene
I lokalene til Birka skal det gjøres noe arbeid før flytting. 

Det skal rives noen vegger, settes opp nye vegger, males og 
ellers gjøres det som er nødvendig. Det viktigste tiltaket er 
å montere ei dør direkte fra butikken og ut til Torget. Det vil 
også bli satt opp et slags overbygg utenfor inngangen, slik at 
det kan stå salgstativ utenfor. 

Flytter inn med vårens nyheter
Flyttingen vil skje i begynnelsen av mai, og før de flytter 

vil det bli flytte- og ryddesalg. 
— Når vi flytter ønsker vi å ha med oss mest mulig nytt 

til våren og sommeren. Derfor er det mulig å gjøre et godt 
kjøp før flyttingen, sier Mona. 

Gleder seg
— Oppussinga til Spiren og Bakerikaféen er kjempein-

spirerende, og det gjør det ekstra attraktivt å komme til 
Torget. Vi gleder oss derfor stort til å flytte.

Vareutvalget vil bli det samme etter flyttingen, men de vil 
ikke lenger ha interiør. Derimot vil de kunne tilby Birka sine 
produkter – som er en utmerket gavebutikk som blir tilgjen-
gelig i Snertne Sneller sin åpningstid.

Av Dagfinn Vold

Ansiktsløftning 
hos Spiren

Det er ikke bare på den nye Bakerikaféen det har vært hektisk oppussings-
aktivitet den siste tiden. Også inne hos Oddvar Skjerve på Spiren har loka-
lene fått en real ansiktsløftning, noe kundene vet å sette pris på.

- Ja, dette har vi fått man-
ge positive tilbakemeldinger 
på, og vi ble veldig fornøyde 
med resultatet selv også, sier 
Oddvar. 

Profesjonell hjelp
Ifølge Oddvar passet det 

veldig godt å foreta denne 
renoveringen i forbindelse 
med at Bakerikaféen kom inn i 
nabolokalene. 

- Det ble jo tidlig bestemt at 
det skulle settes på en dør som 
kunne åpnes inn til kaféen, og 
da fant vi ut at det også var en 
god anledning til å se på resten 
av butikken, forteller Oddvar. 

For å få litt nye ideer har 
Oddvar leid inn en bekjent 
som jobber med innred-
ning, dekor og romløsninger.              
I felleskap kom de fram til at 
den lille gangen som var der 
tidligere kunne tas bort, og 
man fikk dermed åpnet opp 
hele lokalet.

- Dette ble en god løsning, 
og de fleste tror jo at vi har fått 
større lokaler, smiler Oddvar. 

Møbler
En av ideene de har tatt 

med seg inn i ”nybutikken”, 
er å bruke møbler for å skape 
helhetlig miljø og stemning. 
Det har nå kommet på plass 
et flott spisebord, som er dek-
ket opp med servise, duker, lys, 
blomster og annet som man 
selger hos Spiren.

- Vi har inngått en avtale 
med Novasolo om å forhandle 
møbler, så nå er det også mulig 
å bestille her hos oss og få det 
levert på døra hjemme, fortel-

ler Oddvar. 
Trivelig med liv på Torget

Også hos Spiren vet man 
å sette pris på de nye naboene 
på Bakerikaféen, og de er ikke 
i tvil om at dette vil være et 
positivt løft for hele Torget.

- Det er så trivelig med mye 
folk ut og inn av dørene her. 
Nå hører vi prat og latter hele 
dagen, og enda bedre vil det 

bli utover våren og sommeren 
når uteområdet kan tas i bruk. 
Snart kommer også Snertne 
Sneller over hit, og jeg er ikke 
i tvil om at det er en fordel for 
alle at flere næringsdrivende 
blir samlet på denne måten, 
avslutter Oddvar Skjerve. 

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Oddvar Skjerve og Eva Sæther trives godt i nyoppussede lokaler.
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Endelig kom det kafé 
på Torget!

Ja, dette har vært gjennomgangstema siden Bakerikaféen 
åpnet for et par uker siden. At dette tilbudet er velkomment 

er det ingen tvil om, og ifølge daglig leder Siv Remetun Lånke 
har det så langt vært fullt rundt kafebordene hver eneste dag.

- Vi har fått en drømme-
start, og tilbakemeldingene 
har kun vært positive. De to 
første ukene kan vel kort opp-
summeres som veldig hektiske 
og veldig artige, smiler Siv. 

Noe for enhver smak
I disken på Bakerikaféen 

er det et rikholdig utvalg av 
ferske fristelser. Her finner du 
både kremboller, berlinerbol-
ler, wienerbrød, oppsmurte 
baguetter, osteloff, rundstyk-
ker, brød og kaker. Varene blir 
levert fra Soknedal Bakeri hver 
morgen, mens de ansatte på 
Berkåk har ansvaret for å ord-
ne i stand det som skal smøres 
opp. 

- Det er også fullt mulig å 
bestille mat for å ta med seg, 
og vi ser allerede at potensialet 
her kan være stort. Typisk kun-
degruppe her ser jeg for meg 
kan være næringsdrivende 
som ønsker å bestille lunchmat 
eller servering til møter, sier 
Siv. 

Samarbeid
Bakerikaféen er organi-

sert som et aksjeselskap, med 
Soknedal Bakeri, Siv Remetun 

Lånke og Rebus AS som aksjo-
nærer. Det var Oddvar Skjerve 
og Dagfinn Vold i Rebus AS 
som først tok kontakt med 
Soknedal Bakeri og daglig 
leder Stig Magne Torve. Her 
fikk de positiv respons nesten 
med en gang, og dermed var 
prosessen i gang. 

- Det viste seg at vår hen-
vendelse kom på et veldig 
gunstig tidspunkt, ettersom 
Soknedal Bakeri allerede had-
de begynt å se på muligheten 
for å åpne et nytt utsalg, fortel-
ler Dagfinn Vold. 

Fornøyd med lokalene
Bakerikaféen har overtatt 

de gamle lokalene etter sol-
studioet, og etter en hektisk 
periode med oppussing fram-
står lokalene nå i helt ny drakt. 
Ifølge Siv Remetun Lånke har 
lokalene fungert bra, og ikke 
minst har alt elektrisk og tek-
nisk utstyr virket. – Vi var jo 
spent på om kassaapparat 
og annet utstyr ville fungere, 
for vi fikk jo ikke testet det ut 
noe særlig for vi plutselig var 
i gang. Heldigvis har alt vært 
greit så langt, og vi som jobber 
her har hatt en bratt lærings-

kurve, smiler Siv. 
Hun fremhever også 

betydningen av at man har 
fått åpnet opp lokalet med 
dører inn til både Spiren og 
Frivilligsentralen. 

- Vi bruker jo 
Frivilligsentralen som kafélo-
kale når det er mye gjester, og 
det at vi har åpne dører mel-
lom lokalene gjør at det virker 
både større og mer åpent. Etter 
hvert som det blir varmere i 
været kommer vi jo også til 
å ta i bruke uteområdet, noe 
som igjen skaper mer liv og 
røre på Torget. 
Det gleder vi oss 
veldig til, så vi 
håper på en lang 
og varm som-
mer, avslutter Siv 
Remetun Lånke 
på Bakerikaféen. 

Av Mona 
Schjølset

Baker Stig Magnar Torve med sine damer på åpningsdagen – daglig leder Siv Remetun Lånke, 
Solfrid Bjørnli og Martina Ziduljakova.

Ordfører Ola T. Lånke åpnet Bakerikafeen med å skjære over en 
wienerstang.

Kaféen har et trive-
lig miljø med gamle 
kaffekopper, gamle 
stoler, brentpanel 
og takbelysning av 
Norgesglass.
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ESSO Berkåk 
tlf 72 42 73 37 – mob 958 66 161

Kom innom for en
trivelig påskehandel!
Coop-rabatt på drivstoff 
÷ 35 øre pr liter

 God påSKe ønskes alle fra oss på 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

Innset, 7398 Rennebu – Tlf 950 96 245
impex@loqal.no – www.impexbygg.com

• Kakkel- og steinovn
• Peis og vedovn
• Pipemuring og
  rehabilitering
• Flislegging
• Mur og puss

Impex
Byggevarer Stokke

Vi bygger din drømmehytte

Nye og spennende
hyttemodeller!

Sande Hus og Hytter AS – tlf 950 93 400

www.sande-hytter.no

Hytter
Restaurering

Tilbygg

Ta gjerne kontakt!

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

Gavekort på fotpleiebehandling!

Trenger du behandling
ring for timeavtale

414 57 593

– pleier dine føtter 
på Løkken eller ved Rennebu helsesenter

Behandling av negler, 
beskjæring av hard hud, 
vortebehandling,
behandling av soppnegler

Salg avfotkremer og sokkersom ikke strammer, Ametrinesokker

Velkommen!

Får du lett gnagsår?
Jeg har GnAGSåRSoKKen
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Flytter inn på hytta 
til påske

For to og et halvt år siden 
begynte Ronny Lysmen og 
Lise Lotte Skaia fra Trondheim 
å lete etter område for å bygge 
hytte. De så nærmere på både 
Tydal og Nerskogen, og valget 
falt til slutt på Nerskogen. De 
har et vennepar som har hytte 
i Ånegga, og de anbefalte plas-
sen. 

— Vi tok kontakt med 
Trond Narve Stavne, og vi falt 
for området og terrenget ved 
besøk både sommer og vinter, 
sier Lysmen.

— Her har vi hele 
Trollheimen og et barnevenn-
lig terreng. Samtidig hadde vi 
lyst på utsikt, da vi bor slikt 
til på Vikåsen at vi ikke har så 
mye utsikt, slyter Skaia inn.

Da Rennebunytt var på 
besøk, var det vasking på gang. 
Det gjenstod litt arbeid for 
elektrikerne før de kunne flytte 
inn med møbler. 

Aktiv familie
Det er en aktiv familie som 

er i ferd med å flytte inn i sin 
nye hytte. Ronny kommer fra 
Hammerfest, og han har tidli-
gere vært aktiv langrennsløper 
helt til seniornivå. Etter hvert 
ble arbeidslivet viktigere, og i 
dag er han partner i revisjons- 
og rådgivningsfirmaet PWC. 

Lise Lotte har vært aktiv 
håndballspiller og spilt for 
Byåsen, Selbu og Malvik. Hun 
kommer fra Evje i Setesdal, og 
jobber i dag som seniorrådgi-
ver i Powel. 

I dag er de henholdvis fot-
ball- og håndballtrener for 
aldersbestemte lag i Ranheim, 
og lever et aktiv liv både som-

mer og vinter. Sønnen Jonas 
spiller fotball, og dattera 
Helena spiller håndball. I til-
legg har Jonas begynt med 
langrenn, og Helena er med på  
hip-hop.

Hytte fra Sande
Etter at de hadde bestemt 

seg for tomt på Nerskogen, 
begynte arbeidet med valg 
av hytte. De kom frem til en 
modell som de fikk Sande Hus 
og Hytter til å tegne og tilpasse 
de behovene familien hadde. 

— Vi var opptatt av å få sto-
re vindusflater for å nyte den 
fine utsikten mot Granasjøen, 
Leverdalen og Ramsfjellet. 
Resultatet er vi meget godt 
fornøyd med, forteller Lise 
Lotte.

Lokale håndverkere
Sande har levert hytta, og 

den ble satt opp av Rennebu 
Hytteservice. De skryter av 
snekkerne, som har vært flinke 
til å kommunisere alternative 
løsninger under veis i proses-
sen. 

— Det føltes som om 
håndverkerne bygde sin egen 
hytte, og de utfordret oss på 
enkelte områder for å komme 
frem til de beste løsningene.  
Håndverkerne jobbet veldig 
godt sammen, og byggepro-
sessen har derfor gått uten 
problemer.

Innredning fra Rennebu 
Snekkeri

Det var begren-
set med møbler i hytta da 
Rennebunytt var på besøk. 

Kjøkkeninnredning og innred-
ningen på badet var på plass. I 
tillegg var det montert senger, 
og de var allerede tatt i bruk. 
Disse møblene var levert og 
montert fra Rennebu Snekkeri.

Som de drømte om
— Vi har blitt veldig godt 

fornøyd med resultatet, og det 
har blitt slik vi drømte om. Vi 
har innsett at vi ikke kan være 
på hytta alle helger fremover 
på grunn av alle aktivitetene 
vi er med på. Vi valgte likevel 
å bygge hytta nå for at ungene 
skal vokse opp og få et godt 
forhold både til området og til 
hytta.

Nå gleder de seg til påske, 
og de har avsatt hele påskeuka 

til å nyte det deilige hyttelivet.
Familien håper på fint vær og 
mange fine skiturer. Det vil 
også bli turer i skiheisen, og 
naturligvis vil de får besøk på 
hytta.

Av Dagfinn Vold

Ronny Lysmen, Lise Lotte Skaia 
og barna Helena og Jonas gleder 
seg til påskeferie i nyhytta i 
Ånegga på Nerskogen.
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Påskemøter
i Hoelsmoen bedehus med 
misjonærene Hilde og Alf Halvorsen 

Onsdag  1. april
Møte kl 20.00 Kveldsmat kl 19.00 

Skjærtorsdag
Gudstjeneste i Rennebu kirke kl 11.00     

Skjærtorsdag  
Møte kl 20.00 Kaffe etter møtet

Langfredag Møte kl 11.00

Langfredag Møte kl 20.00 
 Kaffe etter møtet 

Normisjon Rennebu
ønsker deg hjertelig velkommen!

Tradisjonelt smedarbeid

RennebuSmia AS, Terminalveien 8, 7391 Rennebu
tlf 488 44 401 - www.rennebusmia.no - Facebook/Rennebusmia

Vi smir våre produkter på tradisjonell måte. Vi kan smi det meste f.eks. dørlås, 
dørbeslag, opphengskroker, skiltoppheng, lysekroner og lysestaker. De fleste 
produktene kan tilpasses kundens behov.

Vi tar også på oss større arbeider som f.eks. trapper, rekkverk og porter. 
På nettsiden vår har vi også netthandel av smedprodukter.

RennebuSmia holder til i nye lokaler bygd i tradisjonell stil på Berkåk, der det også er 
eget utsalg. Vi kjøper antikk og har utsalg av f.eks. stoler, bord og kister. 

BERKÅK BIL

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

I RENNEBU 
FIKSER VI ALT

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

WEPPO AutoMester Bilskade

Karosseriverksted                            
Lakkverksted                                                  
Taksering av skade
Frontruteskifte/reperasjon

 
 

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

WEPPO
Postmyrveien 12
7391 RENNEBU
Tlf 905 61 659
weppo@automester.no

251x176.indd   1 17.02.15   15:04

Støtt løypekjøringa 
på Nerskogen

Har du husket å støtte 
løypekjøringen på Nerskogen?

Du får tilgang på ca. 15 mil med fine løyper
Betal støttekontingent på kr 500 

til kto.: 4260 71 02567
- nerskogen Løypeforening
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Fantastiske forhold 
ved Nerskogen 
Skisenter

Bakkene ved Nerskogen Skisenter ligger 
innbydende og klar til påskeutfarten. Daglig 
leder Torleif Kristiansen forteller om meget 
gode forhold, selv om vinteren har vært litt 
snøfattig. Det ligger et lag med is i botten, og 
dette gjør at snølaget holder seg veldig godt. 
Takket være den nye tråkkemaskina har de 
tatt godt vare på snøen, og de har dermed 
noen av de beste forholdene i hele Trøndelag.

Oppkjørte turløyper
— Vi har også oppkjørte turløyper med 

utgangspunkt fra Nerskogen  Skisenter. På 
kommunens skikart er den éne løypa merket 
med blå strek (løype 1 på kartet), og den er 
oppkjørt nordover til Ramsessætra/Kjellsætra 
(ca 6 km) og i tillegg oppkjørt i vestlig retning 
til Gregosen/Vik (ca 3 km). Begge skiløypene 

Vi vil ut!
Årets barnehagedag ble arrangert den 10. 
mars, og i anledning Friluftslivets år hadde 
den som tema ”Vi vil ut!” 

For barnehagene på Vonheim og Innset ble dagen tilbragt 
i NM-bakken på Berkåk. De startet dagen med å spise frok-
ost i bakken, der foreldre også var invitert. Det ble også spist 
lunsj ute, og det ble naturligvis masse tid til å renne og leke 
seg. Både ordfører Ola T. Lånke og rådmann Birger Hellan 
tok en tur i bakken og var med på leken.

Pass opp - rådmann og ordfører i farta!

Stas på tur med egen termos.

Pappa er med på frokost i NM-bakken.
Foto: Dagfinn Vold og Ingunn Langklopp

starter fra parkeringsplassen ved skisenteret, 
forteller Torleif Kristiansen ved Skisenteret.

Det er også en løype merket som rød prik-
ket løype (løype 10 på kartet). Denne løypa er 
merket med staker og er ca 13 km. Den star-
ter på toppen av T-krokheisen, rundt fjellet og 
kommer inn på den oppkjørte løypa inne i 
Leverdalen.

Hver dag i påska
Skisenteret er åpent hver dag i påskeuka, 

og det ligger derfor godt til rette for flotte ski-
opplevelser både i bakken og i løypene. Det 
er også gode muligheter for å låne både ski, 
sko og staver til bruk i heisen. 

Etterpå – eller under veis – er det anled-
ning til å kose seg med god mat i kafeteriaen.

Av Dagfinn Vold

Torleif Kristiansen med vedlikeholdarbeid. Pål Vik tilpasser skiutstyr.
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Søndag 21. juni 2015 
kl 12.00
Sykkelritt, 52/18 km, på Nerskogen i
Rennebu. Start og mål ved Granasjøen.

For mer informasjon:

nerskogsrittet.no

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.

KraftverKene
i OrKla

Nerskogen grendalag - 
Oppdal sykkelklubb - 
Rennebu IL

i samarbeid med

Hos oss kan dere leie:
Gravemaskiner 2.0t / 2,8t                                     
Kompaktlaster med 
pallegafler, skuffe og snøfres                                 
Minidumper 
Flishugger som tar opp til 16 cm tre                                   
Biltransporthenger       
Maskinhenger   
Tipphenger       
Byggtørkere
Strømaggregat
Kompressor
Diverse annet verktøy/snekkerutstyr
Vi utfører stubbfresing

Maskinene kan også leies 
med fører for mindre oppdrag

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud

Tlf 909 54 130/476 37 302
www.rennebumaskinutleie.no

Sommerdekk
kjøper du hos oss

Ta kontakt for å få tilbud!

DEKKSERVICE
v/ Øyvind Kjeka, Gunnesgrenda

tlf 411 90 680 – dekkservice@hotmail.no

Kjøpt dekk på internett?
vi hjelper deg med montering

Bilen trenger også pleie
– vi hjelper deg!

Dekkhotell
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Løypemaskin på 
Nerskogen

 
Nerskogen Løypeforening har i samarbeid 
med Rennebu kommune og Snøhetta IL 
skaffet ny løypemaskin på Nerskogen. 

Dette var en nødvendighet for at løypetilbudet kun-
ne opprettholdes da vi mistet den kapasiteten vi tidligere 
hadde. Siden Rennebu kommune har bidratt med lån til 
anskaffelse, krever dette at Løypeforeningens inntekter må 
øke såpass at vi makter å betale både driftsutgifter og kapi-
talkostnader. Hvis vi ikke klarere å skaffe tilstrekkelig med 
inntekter, vil kommunen kunne omdisponere bruken av løy-
pemaskina, med den konsekvens at Nerskogen på nytt får 
redusert sitt løypetilbud eller i verste fall blir uten løyper.

 
Det er derfor viktig at hytteeiere, grunneiere, fastboen-

de og næringslivet kjenner sin besøkelsestid og støtter opp 
om Løypeforeningen slik at vi får beholde løypemaskina og 
gode skiløyper på Nerskogen. Pr. i dag er det godt under 200 
som betaler støttekontingent av rundt 500 hytter pluss fast-
boende i området, slik at her bør det være godt innen rekke-
vidde å sikre økonomi til å beholde løypemaskina.

 
For å styrke inntektsgrunnlaget vil vi fra neste sesong 

prioritere å kjøre mateløyper til de hyttefeltene som beta-
ler inn felles støttekontingent for hele hyttefeltet. På denne 
måten håper vi å fange opp flere som ønsker å støtte oss, slik 
at vi får styrket inntektsgrunnlaget. Derfor oppfordrer vi de 
hytteforeningene som ikke har etablert en felles betalings-
løsning, om å gjøre det før neste sesong slik at de blir sikret 
god tilgang til løypenettet. Det vil være en fordel at vi får 
beskjed fra de hyttefeltene det gjelder slik at vi får med disse 
mateløypene når neste sesong planlegges.

 
For inneværende sesong oppfordrer vi hytteeiere og fast-

boende til å betale inn støttekontingent på kr 500 til kto.: 
4260 71 02567. Næringslivet oppfordres til å ta kontakt med 
oss, slik at vi kan se på muligheter for profileringsplass på 
våre websider ved sponsing.

Hytteforum 
på Nerskogen
Det er dratt i gang arbeid med å stifte et hytteforum for Nerskogen, og et 
interimstyret har allerede kommet godt i gang med arbeidet.

Det var på årsmøtet i 
Nerskogen Løypeforening 
sommeren 2013 at det ble 
reist forslag om å jobbe for 
et felles forum for hyttefore-
ningene på Nerskogen. Olav 
Stenhaug, Tom Christensen 
og Ole Ragnar Thanem ble 
valgt til interimstyret, og de 
startet sitt arbeid høsten 2013 
med å planlegge hvordan eta-
bleringen av et hytteforum på 
Nerskogen skulle foregå.

Arrangert to fellesmøter
Så langt er det blitt arran-

gert to fellesmøter med hytte-
eiere på Nerskogen.

— Vi gjorde research på 
Nerskogen for å få oversikt 
over antall potensielle hyttefo-
reninger, og inviterte til møte 
i mars i fjor. På møtet kom 20 
personer som representerte ca 
12 hytteforeninger og veilag. 
Det er mulig alle ikke ble nådd 
og de oppfordres til å ta kon-
takt. Vi vil ha med flest mulig, 
sier Stenhaug. 

Like etter fellesmøtet 
hadde de tre i interimsty-
ret et møte med ordfører Ola 
T. Lånke og rådmann Birger 
Hellan i Rennebu kommune. 
I januar i år ble det arrangert 
nytt fellesmøte i Trondheim, 
og der møtte også både ord-
fører og rådmann. På dette 
møtet informerte ordfører og 
rådmann om den kommende 
eiendomsskatten og arbeidet 
med å kjøpe ny løypemaskin 
til bruk på Nerskogen. 

 
Arbeidsoppgaver

Formålet for forumet 
er å behandle og fremme 
saker som har felles inter-
esse for hytteeierne. Det kan 
for eksempel være snøsku-
terkjøring. Hytteeierne på 
Nerskogen   ønsker ikke fri 
slipp av skuterkjøring.  En 
annen viktig sak er den dårlige 
veien på Nerskogen. 

— Fra Nerskogen, skiltet 
nord for butikken og opp til 
Skarbakkan er den katastro-
falt dårlig. Er man høygravid 
er det bare å ta en biltur på 
denne vegen hvis man ønsker 
å framskynde en fødsel, sier 
Stenhaug.

— Hytteforumet planleg-
ges formelt stiftet i løpet av 
mai, og da skal det velges et 
eget styre som skal jobbe vide-
re. Det trenger ikke å være sto-
re og omfattende saker, men vi 
ser det som fornuftig og viktig 
med et felles organ for hytte-

eierne overfor offentligheten, 
sier Stenhaug.  Det er tydelig 
at Nerskogen har blitt et popu-
lært sted for de som ønsker seg 
hytte på fjellet. Antar at det nå 
er et sted mellom 600-800 hyt-
ter. På vårt siste møte med hyt-
teeierne var det representert ca 
450 hytter. 

Ros til løypeforeninga
Stenhaug vil gi ros til  

Nerskogen Løypeforening, 
som har jobbet veldig bra med 
å få på plass ei ny løypemas-
kin. Samtidig vil han gi en 
blomst til Rennebu kommune 
som virkelig har stilt opp for å 
finne ei god løsning.

— Rennebu kommune må 
innse at de er blitt en hytte-
kommune – noe de også gjer-
ne vil være, og nå som det er 
innført eiendomskatt forventer 
hytteeierne at de får igjen noe 
for det de betaler. Signalene vi 
så langt har fått tilsier at kom-
munen vil spille på lag med 
oss.  

Bru over Minilla
En egen prosjektgruppe 

jobber med kjørebru for løy-
pemaskin over Minilla. Det 
er skissert en løsning for kjø-
rebru, og funnet en anbe-
falt plassering for brua som 
ligger i grenseområdet mot 
Landskapsvernområdet. Det 
er her opprettet kontakt med 
forvaltninga av landskapsvern-
området for å finne en god løs-
ning for å få et fullverdig løy-
penett.

— En kjørebru vil gi et løft 
for det allerede flotte løype-
nettet på Nerskogen og for-
lenge ski- sesongen for mange 
ved mulighet for kryssing av 
Minilla med løypemaskin.  Vi 
håper at myndighetene også 

ser dette behovet for en kjøre-
bru og det vil etter vår mening 
gi en bedre kvalitet for alle 
ivrige og glade skiløpere. Vi 
ønsker at flest mulig skal få 
ta del i det flotte løypenet-
tet som så langt er skapt på 
Nerskogen, og at elva snart 
også kan krysses mot slutten 
av vintersesongen på ski.

Kommunen positiv
— Det er veldig flott at 

Rennebu kommune er positiv 
til at det dras i gang et hytte-
forum. Jeg har fått signaler fra 
ordfører på at Rennebu kom-
mune kan ønske seg et hytte-
forum for hele kommunen. Vi 
drar nå i gang for Nerskogen, 
så får andre fra andre hytteom-
råder ta initiativ til eventuelt 
utvidelse, sier Stenhaug. 

Stiftelsesmøte
— Det er nå utsendt invi-

tasjon til Stiftelsesmøte for 
Nerskogen Hytteforum til de 
som så langt har deltatt på fel-
lesmøtene. De som kan være 
med i Nerskogen Hytteforum 
er de som har naturlig tilhø-
righet til området Nerskogen 
- fra Skarbakkan ned til Rv 
512 på Grindal, Leverdalen, 
Hoelsbakkan og Jøldalsveien.

Stiftelsesmøte i Nerskogen 
Hytteforum vil bli holdt ons-
dag den 20. mai kl. 19.00 i et 
møterom hos  SpareBank1 
SMN  i Trondheim.

— Hvis det er noen som 
representerer en hyttefore-
ning/veglag/vasslag, eller er 
hytteeier på Nerskogen uten 
forannevnte tilknytninger 
som ønsker å delta, så ta gjer-
ne kontakt med meg - Olav 
Stenhaug tlf 928 52 876 epost: 
olav.stenhaug@mesterteam.no

Av Dagfinn Vold 

Interim styret for Nerskogen Hytteforum - f.v. Ole Ragnar Thanem, 
Tom Christensen og Olav Stenhaug.

Husk båndtvang
Landbrukskontoret i Rennebu har mottatt bekymrings-

meldinger når det gjelder trening av hunder. De finner det 
derfor nødvendig å minne om reglene for båndtvang, og når 
det gjelder trening av hund skal grunneier godkjenne tre-
ninga.

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 rekreasjonsområdene og lekeområdene, avgrenset 

slik det går fram av vedtatte reguleringsplaner.
d) Viltnemnda i Rennebu gis fullmakt til å innføre 

båndtvang under ekstraordinære forhold som gjør det 
påkrevd for å beskytte viltet.

e) i områder der bufe beiter i tida fra 21. august til 31. 
oktober. Dette gjelder i hele Rennebu kommune.

Sikringsreglene i punkt a-e gjelder ikke for hunder som 
brukes til de formål som er beskrevet i hundelovens § 9.

Ellers henvises det til Hundeloven for full oversikt over 
regelverket.
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VITNETT HYTTEBREDBÅND

Vi etablerer oss på Nerskogen. Rask

bredbåndstilgang med Vitnett trådløst fastnett.
Last ned så mye du vil, når du vil!

Abonnement og priser

Oppgitt hastighet er maksimal
hastighet ved bruk av tjenester som
web-surfi ng etc.

Tabellen under viser makshastigheter
ved bruk av tjenester som streaming,
som medfører vedvarende nedlasting.

HYTTE BASIS 9/2 mbps kr 199,-
HYTTE PLUSS 18/4 mbps kr 299,-
HYTTE EXTRA 36/8 mbps kr 399,-

HYTTE BASIS 3/0,5 mbps
HYTTE PLUSS 6/1 mbps
HYTTE EXTRA 12/3 mbps

Vitnett AS | Inge Krokanns veg 11  |  7340 OPPDAL  |  Tlf: 72 42 44 44  |  Epost: post@vitnett.no  |  Web: www.vitnett.no

Vitnett sørger for at du som bor i hus eller hytte i Oppdal eller
på NERSKOGEN alltid er tilkoblet omverdenen med den best
tilgjengelige teknologien.
Vi har lokalkunnskap, fagkunnskap og et unikt servicetilbud.
Kontakt oss i dag og følg oss inn i framtida.

ETABLERING

Etableringspris:

PRIS KR 3.290,-
(ink. nødvending utstyr og montør på
stedet)

Forutsetter frisikt til basestasjon -
spør oss!

TILLEGGSMULIGHETER

Med fast IP-adresse kan du enkelt
f.eks. bruke kamera hjemmefra. Vi kan
bistå med kameramontasje på hytta,
pek og klikk og styr kamera dit du
ønsker!
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Rennebudøra 
– solid håndverk med lokal forankring
For en tid tilbake fikk Olav Hårstad ved Rennebu Dører en idé om at 
det burde produseres en dør der man fikk profilert flere håndverkere fra 
Rennebu. Han tok kontakt med Rennebusmia og Sveinung Kosberg ved 
Rennebu Sag & Trekultur, og etter en kort idédugnad var prosjektet i gang

Torill får ny butikk
Kommunestyret i Rennebu har vedtatt å byg-
ge nytt næringsbygg på Nerskogen som skal 
huse ny butikk på Nerskogen.

Torill Dullum Lund gleder seg til å komme i 
nye og romsligere butikklokaler.

— Vi har arbeidet lenge med hvordan vi skal løse utfor-
dringen med at dagens butikk er for liten. Det har vært en 
lang prosess som har endt med at vi går for et nybygg, fortel-
ler Torill Dullum Lund ved Nerskogen Landhandel.

Rennebu kommune bygger
Det er Rennebu kommune som har vedtatt å bygge 

et næringsbygg på Nerskogen for utleie til Nerskogen 
Landhandel. Byggekostnaden skal være innenfor en ramme 
på kr 9,8 millioner, og bygget finansieres med låneopptak. 
Hvis anbud viser at kostnadsrammen ikke holder, skal par-
tene vurdere prosjektet på nytt.

Butikken er tenkt oppført på Svarthetta Eiendom sitt are-
al ved veien nedenfor Nerskogen Hyttegrend.

Grundig arbeid
Torill forteller at de har gort et grundig arbeid for å kom-

me frem til det planlagte bygget.
— Vi har snakka med mange kjøpmenn, høsta erfaringer 

og sett på flere løsninger.
Det var ingen selvfølge at de havna på et nybygg. Tidlig 

i prosessen var det påbygg til eksisterende butikk som var 
mest aktuelt, men eksisterende tomt gir mer begrensninger 
enn muligheter. Det planlagte bygget vil gi et butikklokale 
på knappe 350 m2, mens det som er i dag er på litt over 100 
m2. Samtidig vil de nye lokalene få plass til en liten kafé, noe 
som er et ønske både blant kunder og de som driver butik-
ken.

— Den nye butikken vil gi en annen romslighet, og vi 
vil få en større og bedre eksponering av varene og samtidig 
kunne utvide. Den butikken vi har i dag er alt for trang, og 
det merkes spesielt i påska og andre tider av året når det er 
mange som er på hyttene sine, sier Torill. I påska starter ofte 
køen utenfor butikken, og det er en utfordring både for kun-
dene og de ansatte.

Positive ringvirkninger
Styreleder i Nerskogen Landhandel Jan Perry Lund 

sier at dette er et av de viktigste prosjektene for turismen i 
Rennebu.

— Det er viktig for hyttesatsingen på Nerskogen at det 
blir ny butikk. Nerskogen er mer populær som hyttedestina-
sjon enn noen gang. Ut fra erfaring er det realistisk med 25 
nye hytter hvert år på Nerskogen og Skardalen, og det vil si 
100 nye hytter på fire år, sier Jan Perry Lund. 

Ferdig til neste påske?
Den nye butikken er tenkt bygget i tre, så  fremt kost-

nadsrammen tillater det. 
Jan Perry og Torill har god dialog med de ansvarlige i 

kommunen, og målet er at bygget skal være innflyttingsklart 
til neste påske.

Av Dagfinn Vold

Ingen av de involverte 
karene er spesielt opptatt av 
byråkratiske prosesser, så alle-
rede etter et par uker var den 
første prototypen ferdig. 

- Det er jo mye enklere å se 
hva som bør endres litt på når 
vi har et ferdig produkt å gå 
ut i fra, sier Ivar Fjellstad ved 
Rennebusmia. 

Godt håndverk
De tre bedriftene utfyller 

hverandre godt, og det ferdi-
ge produktet har blitt et solid 
stykke kvalitetshåndverk med 
Rennebusignatur. Brentpanel 
fra Sveinung Kosberg, dør-
håndtak og hengsler fra 
Rennebusmia, og naturlig nok 
ferdigmontering hos Rennebu 
Dører. 

- Når vi deltar på messer 
opplever vi ofte at håndverk fra 
Rennebu forbindes med god 
kvalitet, så det har vi lagt stor 
vekt på også her. Det er viktig 
å vise fram egenarten med det 
vi holder på med, og tenke på 
kvalitet i alle ledd, sier Olav 
Hårstad. 

Rørosmartnan
Rennebudøra ble første 

gang presentert under årets 
Rørosmartna, og ifølge karene 
fikk de gode tilbakemeldinger 
fra publikum. 

- Det er jo et produkt som 
skiller seg litt ut fra mengden, 
og da er det artig å vise fram, 
sier Leiv Christian Sundset ved 
Rennebusmia.

På Rørosmartnan var det 
ei ytterdør som ble vist fram. 
I ettertid har de også produ-
sert ei innerdør, som selvføl-
gelig står i stil med ytterdøra. 
Nå skal begge dørene etter 
hvert presenteres for publikum 
gjennom både salgsmesser og 
annen markedsføring, og de 
tre samarbeidspartnerne er 
spente på mottagelsen. 

- Vi syns i alle fall vi har 
fått til et kvalitetsprodukt som 
vi er godt fornøyd med, så får 
vi bare håpe det slår an hos 
kundene også, avslutter Olav 
Hårstad på vegne av de tre 
produsentene.  

Av Mona Schjølset

Brentkledning fra 
Rennebu til Sametinget
Rennebu Sag og Trekultur merker økt etterspørsel etter brentkledning.

For vel 14 dager siden ble 
Sveinung Kosberg i Rennebu 
Sag og Trekultur kontaktet av 
entreprenøren som bygger det 
nye Sametinget i Karasjok. De 
ønsket 725 m2 brentkledning 
levert før påske. Sveinung tok 
utfordringen på strak arm, og 
leveransen er i lengder på 1,2 
meter som skal legges som 
utvendig kledning i form av 
”shingel”. 

— Dette er et signalbygg 
av beste sort, og det er artig å 
få  en slik leveranse, forteller 
Sveinung, som har merket økt 
etterspørsel etter brentkled-
ningen.

— Det er egentlig ikke 
sesong for å levere ytterkled-
ning først på året, men vi har 
levert mere enn vi trodde 
vi skulle få forespørsel om. 
Interessen er bra, og mye stør-
re enn jeg har sett for meg, sier 
Sveinung.

De har blant annet levert 
1300 m2 til Levanger ung-
domsskole, til bolighus både i 
Oslo og Trondheim og de hol-
der nå på med en leveranse 
til Bygda 2.0 på Stokkøya. De 
har også sammen med Torslaft 
levert vanlige bjelker til Gamle 
bybru i Trondheim.

Av Dagfinn Vold

Olav Hårstad (Rennebu Dører), Sveinung Kosberg (Rennebu Sag og Trekultur) og 
Leif Christian Sundset og Ivar Fjellstad (Rennebusmia) med Rennebudøra som innerdør og ytterdør.
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Mens Simen er født og 
oppvokst her i Rennebu, bor 
Odin i Soknedal og represen-
terer Sokna IL. Han er imidler-
tid også godt kjent her i bygda, 
og må vel kunne sies å være 
halvt rennbygg, siden fami-
lien på morssiden kommer fra 
Nordskogen. 

Young Star
Et av sesongens absolutt 

største mål for de unge ski-
skytterne har vært Young Star. 
Her får landets beste 15- og 
16-åringer gå i Holmenkollen 
i forkant av seniorenes World 
Cup-renn. Young Star-rennet 
sendes på TV, noe som også er 
med å sette litt ekstra press på 
de unge utøverne. Alle skiskyt-
terkretsene arrangerer kvalifi-
seringsrenn gjennom vinteren, 
og til slutt blir de 30 beste fra 
hele landet plukket ut til ren-
net i Holmenkollen. Både 
Simen og Odin kvalifiserte seg 
til Young Star gjennom gode 
renn i Sør-Trøndelag skiskyt-
terkrets, og i Holmenkollen 
gikk de seg inn til hhv 10. og 
5. plass. Simen hadde kan-
skje sesongens tyngste dag i 
sporet, ettersom han hadde to 
uker med sykdom i forkant av 
rennet. Med 10 treff holdt det 
likevel til en plassering han 
sier seg fornøyd med. Odin 
hadde 8 treff, men ifølge han 
selv en utrolig bra dag i sporet, 
og da holdt det nesten til pall-
plassering. 

Konkurranseinstinkt...
I tillegg til Young Star-

kvalifisering har skiskytterne 
her i regionen Trøndercup, 
der 5 av 7 renn teller i sam-
mendraget. I skrivende stund 
er seks renn gjennomført, og 
det er Odin som går med den 
gule ledertrøya, mens Simen 
ligger på andreplass. Simen 
har også den rødprikkete skyt-
tertrøya, som forteller at han 

denne sesongen har vært beste 
skytter. Ifølge guttene er dette 
ganske beskrivende for deres 
sterke sider, for de er begge 
enige om at så langt har Odin 
vært en anelse kvassere i spo-
ret, men Simen har vært den 
mest treffsikre av de to.

- Det er jo klart at vi sam-
menligner oss med hverandre, 
og at vi arbeider for å forbedre 
oss der vi føler at det ikke fun-
gerer helt, sier Simen.

Det skal vel heller ikke stik-
kes under en stol at konkur-
ranseinstinktet hos disse to 
ligger en smule over gjennom-
snittet. Her gis det ikke ved 
dørene verken når det handler 
om å komme først over mål-
streken eller å vinne i Ludo. 

- Simen blir skikkelig sur 
hvis han taper i kortspill, røper 
Odin, før han får akkurat den 
samme kommentaren i retur!

Mye trening
De siste årene har det vært 

mye trening for de to unggut-
tene, og sånn anslagsvis lig-
ger treningsmengden på ca 15 
timer i uka om sommeren, og 
naturlig nok noe mindre gjen-
nom vintersesongen. Når det 
legges ned såpass mange tre-
ningstimer i løpet av et år, er 
det også et svært viktig poeng 
av det er riktig trening. Begge 
guttene har familie og trenere 
som er flinke til å følge opp, 
men de innser også selv at det 
etter hvert som de kommer 
opp i junioralder blir enda vik-
tigere å ha struktur og planer 
selv. 

- Det er vel pappa som har 
styrt opplegget for meg i stor 
grad, men jeg syns da jeg har 
blitt flinkere til å planlegge selv 
også, sier Odin. 

Pappa Ole Garli nikker og 
er veldig enig i det utsagnet, 
og han ser heller ikke noe galt 
i å pushe gutten litt ekstra hvis 
det trengs. 

- Jeg spør jo ikke om vi 
skal på trening, det tar jeg som 
en selvfølge hvis det ikke er 
noe helt spesielt som står på. 
Dessuten ser jeg jo at Odin 
har et utrolig stort talent for å 
trene, og er av den typen som 
liker å trene mye, så da syns 
jeg det er helt greit å hjelpe til 
med tilrettelegging, og pushe 
på litt hvis det trengs, sier Ole.

Hjemme hos familien 
Hårstad har situasjonen nes-
ten vært den motsatte, og her 
har foreldrene fra tid til annen 
nesten vært nødt til å bremse 
treningsiveren. 

- Jeg tror aldri Simen har 
sagt at han ikke orker på tre-
ning, det er heller vi som må 
si at i dag kan det være lurt å 
stå over, forteller pappa Olav 
Hårstad.  

Videregående skole
Både Simen og Odin går 

ut av ungdomsskolen denne 
våren, og har allerede gjort 
sine prioriteringer i forhold til 
videregående skole. Øverst på 
ønskelisten for dem begge står 
Norges Toppidrettsgymnas på 
Lillehammer, og for å kom-
me inn her kreves både god 
fysikk og høy grad av motiva-
sjon. Nylig ble begge to pluk-
ket ut til inntakssamling på 
Lillehammer, og her måtte de 
gjennom en rekke fysiske tes-
ter. I tillegg ble skyteferdig-

hetene testet både i stående 
og liggende. Selv om det var 
harde dager på Lillehammer, 
syns de begge det var artig å 
få prøve seg på denne måten. 
Skulle de være blant de 12 som 
får skoleplass til høsten, er de 
helt klare på at de vil satse 
maksimalt for å forbedre seg, 
og det å skulle flytte på hybel 
såpass langt hjemmefra ser 
de ikke det minste mørkt på. 
At det vil bli litt ekstra styr å 
skulle ordne opp med diverse 
huslige sysler på egen hånd er 
heller ikke noen de bekymrer 
seg nevneverdig for enda. 

- Det var jo egen kantine 
på skolen, så jeg ser for meg 
at middagen blir kjøpt der, sier 
Simen. 

Skulle det bli riktig prekært 
i forhold til klesvask og ryd-
ding, forstår vi også at guttene 
er villige til å ta noen høyst 
nødvendige grep for å komme 
i mål på disse områdene... 

Lite tid til damer...
Etter å ha pratet med de 

ambisiøse skiskytterguttene 
en stund får vi forståelsen av 
at det meste av fritid går med 
til trening og konkurranser, i 
tillegg til en viss innsats for å 
holde karakterene på et noen-
lunde greit nivå. Da er det 
fristende å spørre hvordan 
dette blir hvis det skulle duk-
ke opp damebekjentskaper av 

Målbevisste skiskyttertalenter
Simen Hårstad og Odin Garli har gjort sine 
saker svært bra i G16-klassen denne sesongen, 
og de har begge ambisjoner om å ta enda noen 
steg videre i årene framover. De to guttene 
kjenner hverandre godt etter mange år som 
konkurrenter i skisporet og på standplass, og 
begge er som regel å finne langt oppe på resul-
tatlistene.

litt mer enn flyktig karakter? 
Spørsmålet avstedkommer til å 
begynne med både flakkende 
blikk og skraping med føttene, 
før de i felleskap kommer fram 
til at dette er noe som må vur-
deres dersom det dukker opp 
aktuelle tilbud.

- Det må nok bli slik at 
damene oppsøker oss, for vi 
blir jo veldig opptatt med tre-
ning og sånt. Dessuten vil 
det nok være en fordel hvis 
damene er flinke til å lage mat, 
eller liker annet husarbeid, 
sier Odin, mens Simen har 
mer enn nok med å holde seg 
alvorlig etter hvert som også 
fedrene blander seg inn i dis-
kusjonen, med mer eller min-
dre saklige innspill...

Ut fra debatten høres det 
ut som prioriteringene i åre-
ne framover kommer til å se 
omtrent slik ut: 

1.Trening, 2. Mat og hvile, 
3. Damer... 99. Husarbeid (hvis 
ledig tid...)

Skal man nå langt som 
idrettsutøver er vel dette en 
prioriteringsliste som ser for-
nuftig ut, og uansett skal det 
bli veldig spennende å følge 
de unge skiskyttertalentene i 
årene som kommer.

 
Av Mona Schjølset

Simen Hårstad og Odin Garli er begge lovende talenter innen skiskyting. Premieutdeling på Larsrennet. Odin nr 7 f.v. og Simen 9 f.v.
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Emilia Amper og 
Trondheimssolistene til 

Innset kirke

Mandag 20. april kommer nøkkelharpisten Emilia 
Amper til Innset kirke sammen med en kvintett fra 
Trondheimssolistene. Ifølge Kåre Haugan forventes det en 
flott vårkonsert med dyktige musikere.

- Trondheimssolistene vet vi jo holder høy kvalitet, og ut 
fra det vi kjenner til skal ikke den svenske nøkkelharpisten 
stå noe tilbake, så dette gleder vi oss til, sier Haugan. 

Verdensmester
Emilia Amper er født i 1981, og har allerede en langt 

merittliste som musiker. Hun ble verdensmester på nøkkel-
harpe i 2010, og i 2012 kom debutalbumet ”Trollfågeln”. 

Ampers soloprosjekter beskrives som et fargerikt, lekent 
og rytmisk lydlandskap, en artig blanding av tradisjonelle 
nordiske sanger og egne komposisjoner. Amper er en etter-
spurt musiker, som i tillegg til egne prosjekter ofte deltar 
sammen med andre i ulike prosjekt og arrangement.  

Sigrid synger med 
Brandt-Hansen

Sigrid Haanshus (12) fra Soknedal har gitt ut 
singelen ”The Prayer” sammen med Stephen 
Brandt-Hansen. 

Opprinnelig 
kommer san-
gen fra origi-
nalmusikken til 
animasjonsfil-
men Quest for 
Camelot (1998), 
og den vant 
Golden Globe 
Award året 
etter.

Singelen er 
tilgjengelig på 
Spotify, iTu-
nes og andre 
tilbydere av 
musikk på nett, 
men den selges også som CD. CD´n selges blant annet ved 
Bakerikaféen på Berkåk, i tillegg til alle Soknedal Bakeri og 
Konditori sine utsalg, også den selges på Statoil Kvikne, 
Coop Kvikne, YX, Coop og Spar i Soknedal samt Coop Budal.

Sigrid Haanshus (12) oppdaget allerede som 8-åring at 
folk ble stille og lyttet når hun sang. Filmen ”Phantom of the 
Opera” inspirerte henne til å øve inn sin første musikalslager 
”Think of me” og da hun ble valgt ut som barnesolist ved 
Stephen Brandt-Hansen sine julekonserter i 2011, tentes 
håp og drømmer om en fremtid innenfor sang og musikk. 
Siden har hun sunget på små og større scener, og gjort fle-
re studioinnspillinger som kan høres på YouTube. Stephens 
oppfordring til Sigrid om å øve inn ”The Prayer” for å synge 
duett med ham, er et viktig og spennende steg på veien mot 
målet.

De Steingale Bakerne vant 
førstepremie i kategorien 
”Beste utstilling”, andrepre-
mie for ”Beste bedrift”, og i til-
legg fikk de med seg den gjeve 
”Publikumsprisen” hjem til 
Rennebu.

Dyktige jenter
”Steingale Bakere” består 

av Amalie Eggan, Ragnhild 
Kvam og Marit Ingul Rønning. 
Ifølge ansvarlig lærer Rune 
Stuen er det tre dyktige jenter, 
som helt fra starten har jobbet 
seriøst med sin elevbedrift. 

- De vant jo også man-
ge priser under entre-
prenørskapsmessa ”Ung 
Skaperlyst” som ble arrangert i 
Meldalshallen tidligere i vinter, 
og fram mot fylkesmessa har 
de brukt tiden godt og utviklet 
bedriften videre, sier Stuen. 

Ifølge jentene selv var fyl-
kesmessa en kjempeartig opp-
levelse, og spesielt fornøyd er 
de med publikumsprisen. Her 
var det kundene på City Syd 
som avga sin stemme til den 
elevbedriften de likte best, 
og til slutt var det altså de tre 
Rennebujentene som stakk av 
med seieren.

- Vi har jo lært oss at det 
lønner seg å være litt offen-
sive i forhold til publikum, og 
selvfølgelig at vi smiler og er 
imøtekommende mot alle. 
Dessuten er kunnskap om 
produktene viktig, og ikke 
minst har vi lært oss at kunden 

Steingale Bakere på fylkesmesse
Forrige torsdag deltok elevbedriften ”Steingale Bakere” fra Rennebu ung-
domsskole på fylkesmessa som ble arrangert på City Syd. Her gjorde de sine 
saker svært bra, og stakk likegodt av med tre priser.

har alltid rett, oppsummerer 
Marit.  

Stiller på Rennebumartnan
De driftige damene har 

ikke gått helt lei av all bakin-
gen enda, og mot slutten 
av sommeren venter enda 
et spennende oppdrag. Da 
skal de nemlig være med på 
Rennebumarntan, noe de selv-
følgelig gleder seg til. 

- Det blir nok mye arbeid 
i forkant ja, men det skal bli 
veldig spennende å oppleve 
Rennebumartnan på denne 
måten også, smiler jentene. 

Tar imot bestillinger
For de som ønsker det er 

det også mulighet for å bestille 
seg bakevarer fra ”Steingale 

Bakere”. De har både kanel-
snurrer, brød, flerkornsputer 
og Rosky Roads på menyen. 
Sistnevnte er en heftig blan-
ding av sjokolade, marshmel-
lows, dumle og peanøtter, og 
ifølge jentene selv utrolig godt.  
All stekingen foregår i steinov-
nen på Sandbrekka, så det er 
en tidkrevende prosess å få til 
de ferdige produktene.

- Ja, det er mye å passe på 
i forhold til temperatur og for-
skjellig. Heldigvis har foreldre-
ne våre vært veldig hjelpsom-
me for å få fyrt opp i ovnen, 
men alt det andre har vi ordnet 
selv, forteller jentene.

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Rune Stuen

Nylig deltok Anne Karin og 
Inge Olav Nyberg fra Berkåk 
Veikro og Gjestegård sammen 
med representanter fra andre 
Shell stasjoner i landet på en 
samling på Gran Canaria. 

I tillegg til seminar, fore-
drag og sosialt samvær ble 
Shell Awards avholdt, og da 
ble det altså Berkåk Veikro og 
Gjestegård som stakk av med 
prisen for årets beste på driv-
stoff. 

- Veldig overraskende og 
veldig artig, smiler Anne Karin 
Nyberg. 

Flere år med gode resultat
Ifølge Anne Karin var det 

flere momenter som ble vekt-
lagt i forbindelse med tildelin-
gen av denne prisen. 

- For det første har vi hatt 
flere år med gode resultat på 
salg av drivstoff. I 2013 hadde 
vi en økning på 30%, i fjor 
var økningen 20%, mens vi 
så langt i år har opplevd en 
økning på 60%, forteller Anne 
Karin. 

I tillegg ble det i begrunnel-
sen fremhevet at det er gjort 
mange gode grep i forhold til 
det anlegget man i dag har ved 
Berkåk Veikro og Gjestegård. 
Her er det definerte parke-
ringsplasser for langtransport, 

Shell Awards på Gran Canaria

Anne Karin Nyberg og Inge Olav Nyberg fra Berkåk Veikro- og 
gjestegård sammen med Lill Sønsteng, markedsansvarlig i Shell (til 
venstre).

døgnåpne toalett, og mulighet 
for dusj og hvile. I tillegg har 
man kiosk, kafeteria og over-
natting.

- Selv om gode salgstall blir 
mye vektlagt, er det også en 
helhetsvurdering som ligger til 
grunn, så vi ser på dette som 
en stor anerkjennelse av det 
arbeidet vi legger ned her, sier 
Anne Karin 

Sterk merkevare
I likhet med Statoil og Esso 

er også Shell en sterk merke-
vare, noe som man har lagt 

vekt på i vurdering av aktuelle 
samarbeidspartnere.

- Vi er jo gode på drivstoff 
her på Berkåk, og vi ser at det 
er viktig med en sterk merke-
vare for å være synlige. Vi har 
derfor valgt å undertegne en 
ny 5-års avtale med Shell, og 
denne prisen er jo selvsagt en 
ekstra inspirasjon til å jobbe 
videre, avslutter Anne Karin 
Nyberg hos Berkåk Veikro og 
Gjestegård. 

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Shell

Amalie Eggan, Ragnhild Kvam og Marit Ingul Rønning har gjort 
suksess med elevbedriften Steingale Bakere.
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Noe av det aller vik-
tigste for å skape liv 
og optimisme i små 
distriktskommuner, 
er arbeidsplasser og 
næringsvirksomhet 
med god lokal for-
ankring. I så måte er 
Joramo & Tørset Bygg 
gull verdt for Rennebu, 
og ikke minst for 
Ulsberg og Innset. 

Ingrid Tørset er daglig 
leder, kontor- og alt-mulig-
dame. Hun er stort sett å fin-
ne i bedriftens kontorlokaler i 
byggefeltet på Ulsberg, mens 
karene er ute på oppdrag rundt 
om i distriktet. 

- Vi samles stort sett til en 
kaffekopp her tidlig på mor-
genkvisten, før karene drar ut 
på de prosjektene vi holder på 
med, forteller Ingrid.

Familiebedrift
Joramo & Tørset Bygg er en 

familiebedrift som består av de 
fire brødrene Per Ivar Tørset, 
Arnfinn, Tormod og Vidar 
Joramo. De tre eldste har vært 
med i firmaet helt fra starten i 
2005, mens lillebror Vidar kom 
med etter hvert. Ingrid er i til-
legg gift med Per Ivar, så det 
sier seg vel selv at her er det 
viktig å holde på familiefreden 
både hjemme og på arbeid. 

- Dette er ikke noe vi 
reflekterer veldig mye over til 
daglig. Vi er så vant til å jobbe 
sammen at det fungerer helt 
knirkefritt. Det viktigste er at vi 
har respekt for hverandre, og 
at vi selvfølgelig prøver å prate 
om andre ting enn arbeid når 
vi møtes i familieselskap, sier 
Arnfinn Joramo. 

Per Øyvind Belsvik er den 
eneste utenfor familien som er 
ansatt i firmaet, noe han opp-
lever som helt uproblematisk. 

- Nei, det tenker jeg lite på. 
Jeg har jobbet i firmaet siden 
2008, og trives veldig godt. 
Her er det rom for både tull-
prat og hardt arbeid, smiler Per 
Øyvind. 

Joramo & Tørset Bygg er 
også godkjent lærebedrift, 
og for tiden har de med seg 
Odd Olav Olsbakk Lien som 
lærling. I tillegg har de noen 
uker hatt med seg Kai Isak 
Ødegård, som er på praksis 
gjennom videregående skole. 

Flytter tilbake
Joramo & Tørset Bygg har 

mange prosjekter på gang, og 
i løpet av sommeren utvides 
arbeidsstokken med enda en 
bror. Svein Inge Myran Joramo 
kommer sammen med kone 
og to barn flyttende tilbake, og 
er for tiden i full sving med å 
sette seg opp hus i byggefeltet 
på Ulsberg. 

- Det er jo helt supert, både 

for firmaet, og ikke minst for 
lokalsamfunnet, sier Ingrid 
Tørset. 

Joramo & Tørset Bygg har 
også eget hyttefelt med tomter 
på Ulsberg, så det er på ingen 
måte en overdrivelse å si at 
bedriften har bidratt positivt 
til både næringsutvikling og 
økning i folketallet. 

Både små og store oppdrag
Den dagen Rennebunytt 

stikker innom, er karene i full 
sving med et boligprosjekt på 
Oppdal. Her er det et hus av 
typen ”Viking” som skal set-
tes opp, og her er det tegnet 
to små utleieenheter i sokkel-
etasjen. 

- Dette er en løsning vi 
absolutt vil anbefale, både 
fordi det er behov for boliger 
i distriktet, og dessuten er det 
en fin måte å finansiere bolig-
lånet på, sier Ingrid. 

Boligmarkedet er i stor 
grad avhengig av nasjonal-
økonomien, og i perioder er 
det stor aktivitet når det gjel-
der bygging av nye boliger. I 
andre perioder kan det være 
roligere, og da vil det være vik-
tig å ha andre oppdrag å fylle 
tiden med. 

- Vi tar på oss mange typer 
oppdrag. Det kan være både 
etterisolering, legging av nytt 
tak, grunnarbeid og forskjellig 
annet. Spesielt i perioder med 
mindre nybygging er det viktig 
å ha en del andre typer opp-
drag, sier Ingrid.  

Realiserer en drøm
For svært mange er det å 

bygge hus noe som har vært 
planlagt lenge, og det er mye 
tankevirksomhet og planleg-
ging som ligger bak det ferdige 
resultatet.

- Det å bygge hus handler 

ofte om å realisere en drøm. 
Vi legger derfor stor vekt på å 
få til en god dialog med kun-
dene, slik at resultatet blir mest 
mulig slik de har sett for seg, 
sier Ingrid. 

Et boligprosjekt handler 
også mye om å levere en total 
servicepakke. Ifølge Ingrid er 
det viktig å være god på både 
kvalitet og pris, men minst like 
viktig er service og oppfølging 
i etterkant.

- Noe av det aller beste er 
å komme tilbake på ettårsbe-
faring og treffe kunder som er 
kjempefornøyd med resultatet, 
sier Ingrid.

Gammelt og nytt på samme 
tun

På Krokbekken på Innset 
har Joramo & Tørset nylig satt 
opp et nytt kårhus, og her var 
det naturlig nok en del hensyn 
som skulle tas i forhold til alle-
rede eksisterende bebyggelse 
på gårdstunet.

- Jeg syns det er litt rart å 
kalle det for et kårhus, for løs-
ningen som ble valgt ligner 
overhodet ikke på det jeg for-
binder med et kårhus. Nå er 
det jo imidlertid slik at det er 
kårfolket på Krokbekken som 
har flyttet inn her, så da blir det 
vel riktig likevel, smiler Ingrid. 

Hun får full støtte fra 
Grethe Eide, som i denne sam-
menhengen da må kunne kal-
les kårkjerring. 

- Vi er kjempefornøyd med 
nyhuset, og syns både belig-
genheten og utseende ble 
riktig i forhold til de bygnin-
gene som allerede står her, sier 
Grethe. 

Løsningen de til slutt lan-
det på er egentlig et hyttebygg 
som kalles ”Vika”, og med 
store vinduer har kårfolket 
fått panoramautsikt mot sko-
gen. De store vinduene gjør 
også at man får inn mye lys, og 
på utsiden har de satt opp en 
platting der solen kan nytes i 
fulle drag. 

Trygt å bruke lokale entre-
prenører

Ifølge kårfolket på 
Krokbekken har realisering av 
boligprosjektet vært en spen-
nende og artig prosess, og 
Grethe er full av lovord i for-
hold til den hjelp og service de 
har fått fra Joramo & Tørset.

- For oss har det vært 
betryggende å jobbe med noen 
som kjenner oss og gården her, 
og de har vært veldig imøte-
kommende og løsningsorien-

Joramo & Tørset Bygg: 

Årets forhandler hos Norske Hus 2014

terte i forhold til våre ønsker, 
sier Grethe. 

Også for byggherrene har 
dette vært et artig prosjekt, og 
Ingrid innrømmer lett at hun 
var litt skeptisk til nybygging 
på det gamle gårdstunet, spe-
sielt da tanken om et relativt 
moderne hyttebygg ble lansert.

- Det var en spenstig tanke 
som kom fram der ja, og det 
tok en liten stund før jeg helt 
kunne se for meg hvordan det-
te skulle passe inn. Etter hvert 
som tegninger og planer falt 
på plass ble vi jo mer og mer 
begeistret alle mann, og det 
ferdige resultatet ble kjempe-
bra, avslutter Ingrid.

Av Mona Schjølset

Joramo & Tørset har et godt 
rykte på seg for å gjøre et solid 
arbeid når de bygger hus.

Det nye kårhuset på Krokbekken 
er bygd av Joramo & Tørset.
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Meldalstrapp har blitt en 
del av Rennebu Snekkeri, da 
Arnt Bjørkhaug tok med seg 
sin erfaring, ekspertise og sine 
kunder til Rennebu Snekkeri. 
— Etter over 30 år innen faget, 
har det grodd fram et behov 
for et større faglig miljø å utvi-
kle seg i, samt et ønske om å 
bruke mer tid til produktivt 
arbeid, sier Arnt. 

Mye fagkunnskap
Arnt Bjørkhaug er nå 

ansatt i Rennebu Snekkeri, og 
Rennebu Snekkeri har ansva-
ret for administrasjon, inn-
kjøp, ordre, faktura og kunde-
behandling. 

— Det er Arnt som sitter 
med kunnskapen om salg, pri-
ser, kunder og trappeproduk-

sjon, så det er naturlig at han 
nå i overgangen er den kunde-
ne henvender seg til, forteller 
styreleder Kjetil Gunnes. 

Daglig leder Kjell Erlend 
Gunnes forteller at etter hvert 
vil trapp bli en del av det 
ordinære salgsarbeidet for 
Rennebu Snekkeri. Tilbud, 
ordre, kundekontakt, kunde-
besøk/måltaking, montering 
og fakturering vil gjøres av 
Rennebu Snekkeri. 

Eget varemerke
Trappa vil fortsatt ha nav-

net Meldalstrapp og modellbe-
tegnelsene vil være de samme. 
Det vil legges gjensidig link til 
hjemmesidene fra Rennebu 
Snekkeri og Meldalstrapp.

— For Rennebu Snekkeri 
blir dette en spennende utvi-
delse av virksomheten, sier de 
to brødrene Gunnes.

Et eget fag
Trappeproduksjon er et 

eget fag med eget produktpro-
gram fra leverandørene, både 
når det gjelder tremateriale og 
overflatebehandling. — Dette 
gir oss en fot til å stå på. Vi har 
også stor kunnskap om heltre 
og arbeidsmetoder, og stiller 
høye krav til oss selv når det 
gjelder kvalitet og finish, så vi 
forventer at vi kan tilføre hver-
andre ytterligere utvikling, sier 
Kjetil.

Utnytter kapasiteten
Utnyttelse av produksjons-

Meldalstrapp - en del av Rennebu Snekkeri

Bjørkhaug Snekkerverksted i Meldal 
har produsert trapper i over 50 år. 

Nå har Arnt Bjørkhaug tatt med seg sin 
erfaring, ekspertise og sine kunder til 

Rennebu Snekkeri. Dermed blir 
Meldalstrapp en del av Rennebu Snekkeri.

kapasitet og kompetanse 
begge veier er vesentlig. Et 
par maskiner som er viktig for 
trappeproduksjonen er flyttet 
med  til Rennebu Snekkeri. 

Etter planen skulle Arnt i 
tillegg til produksjon av trapp 
delta i produksjon av kjøk-
ken og møbler som utgjør 
Rennebu Snekkeris produkter i 
dag. Så langt har han hatt fullt 
opp med å produsere trapper. 
Montering hos kunde utgjør 
også en stor del av arbeids-
oppgavene til Arnt.

Godt tatt i mot
Arnt er vokst opp med tre 

og trappeproduksjon, og kjen-
ner dermed treets egenskaper 
veldig godt. 

Faren til Arnt startet med 
trappeproduksjon i 1978, men 
navnet Meldalstrapp er for-
holdsvis nytt. 

Han synes overgangen til 
å få Rennebu Snekkeri som 
arbeidsgiver har gått veldig 
bra, og han er blitt meget godt 
tatt imot og trives godt. 

— Odretilgangen med 
trappeproduksjon er også mer 
enn forventet ut fra tiden. 
Erfaringsmessig er det litt min-
dre oppdrag rett etter jul, men 
i år har det vært godt med 
arbeid hele tiden.

Av Dagfinn Vold

Trappeproduksjon ved Rennebu Snekkeri: 
Arnt Bjørkhaug, daglig leder Kjell Erlend Gunnes og styreleder Kjetil Gunnes.
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Hele 42 kilometer av pilegrimsleden går gjennom Rennebu. De siste årene har vi 
registrert en markert økning av vandrere langs leden. I hovedsak er det vandrere 

fra lenger sør i Europa som utgjør de nye pilegrimene. Som en følge av dette ønsker 
Rennebu kommune å satse ekstra på leden og pilegrimsvandrerne sommeren 2015. 

I og med at Rennebu kirke har en avstand på 101 km til Nidaros domkirke
vil vi også denne sommeren prøve oss med et servicesenter for 

pilegrimsvandrere på Gammelbua på Voll.
 

Pilegrimsverter søkes!
det søkes med dette etter tre personer over 18 år

som kan bemanne Gammelbua samt Rennebu kirke.
Sesongen strekker seg primært fra 29. juni – 16. august.
Man kan søke både på hele perioden og deler av den.

Arbeidsoppgavene vil i all hovedsak bestå av å gi informasjon og 
service til pilegrimer og andre vandrere. Andre oppgaver må påregnes i 

rolige perioder. nødvendig opplæring vil bli gitt.
Fleksibilitet og personlig egnethet vil bli vektlagt. 
Språkkunnskaper (engelsk og tysk) er en fordel.

det tilbys lønn etter tariff samt ordnede arbeidsforhold. 

Interessert? Ta kontakt på 
telefon 72 42 77 05

eller bygdasenteret@rennebu.net 
innen mandag 20. april.

Stort utvalg 

i godsaker til 

påsketuren!

Nyåpnet kafé og bakeriutsalg på Torget 

- midt i  BeRkåk seNTRum
         Tlf 72 42 71 23

stopp hos oss for en hyggelig handel!

man-fre 10-16  –  lør 10-14

Berkåk, tlf 979 94 840

mandag - fredag kl 7-23  –   lørdag kl 8-21 Post i butikk

690

2 for
45

pr hg

Smågodt

2 for
45

Vi ønsker 
alle ei

God påske

10. april kl 13-16

Dører
Vinduer
Diverse
Kom og gjør et kupp! 

Sande Hus og Hytter AS – tlf 950 93 400

www.sande-hytter.no

Ryddesalg
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NERSKOGSKONSERTEN
Skarbakkan, Nerskogen

lørdag 29. august kl 19.00
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29. august er det 
konsert med 
VIOLET ROAD  
i naturskjønne 
omgivelser på 

Nerskogen  
Kjøp billetter til 

årets konsertopplevelse på: 
www.billettservice.no

Arrangør:

Nerskogen grendalag

Bill. kr 350,- + avg

Billetter:

VElKOmmEN
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Mer informasjon om Nerskogen 
www.nerskogen.net

www.nerskogsrittet.no
www.nerskogenlandhandel.no

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

Når du først er på Nerskogen anbefaler vi 
å ta en tur innom for å gjøre matinnkjøpene 
på Nerskogen Landhandel - en butikk 
med åpningstider tilpasset fritidsbeboerne 
som er på besøk i helgene. Butikken selger 
også lokalprodusert mat.

Nerskogen har alle muligheter
- for hele familien!

Nydelige 
       Nerskogen
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Alle typer
el-installasjon!

Ta kontakt!
Bjørn 909 10 913 – Lars 965 14 088 

 www.riseelektro.no 
post@riseelektro.no

vi setter spor

Lokal drivkraft

oxygen.no

Gipling

Regnskapshuset avd Berkåk

sm
nr
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p.

no Regnskap og rådgivning
Lønn
Fakturering, purring, inkasso
Etablering, generasjonsskifte
Online regnskap

tlf 72 42 82 00
berkak@smnregnskap.no

Skiopplevelse 
på 700-1100 moh!

Åpent hele påska kl 11 - 17
Fine forhold i bakkene

– midt i blinken for skiaktiviteter.

Tlf 97 68 08 19 - www.nerskogenskisenter.no

7,5km nedfarter, 3 heiser
oppkjørte turløyper

Spennende kjelkenedfart 1,1km
Kafeteria

overnatting
Caravanplass (ledige plasser)
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Denne turen befinner seg 
på Innset i grenseområdet 
mot Oppdal. Stien topper ut 
på Hostopiggen (Seljebrystet 
på noen kart) 952 moh og 
gir en meget god utsikt mot 
Ramsfjella, Ilfjellet, Sandfjellet 
og Næringhøa (Innerdalshøa 
for mange). Sørover ser du 
rett mot “Oppdalsgryta” og 
Allmannberget.

Turen er også godt egnet for 
sykling og stien ble i utgangs-
punktet ryddet av stisykkel-
entusiaster i 2011. Turen har 
allerede rukket å bli populær 
blant denne brukergruppen, 
så det er med andre ord store 
muligheter for å møte syklister 
underveis. Kanskje har du lyst 
til å prøve selv også? I så fall 
starter turen snilt så du enkelt 
kan prøve deg fram.

Lengde: 9,6 km 
(opp og ned samme vei)
Høydemeter: 400

Parkering
Sving av E6 ned til venstre 

700 m sør for kommunegrensa 
mellom Oppdal og Rennebu. 
Følg denne vegen 1,5 km hvor 
du passerer elva (også kom-
munegrense), togskinna, et 

Ny fjelltopptur:

Hostostradaen på Innset

betongverk og videre til et 
stort grustak. Parker når du har 
kommet opp bakkene og er 
på toppen av grustaket, lokalt 
navn for området er Gisna. Gå 
i nordøstlig retning (til venstre) 
etter en grusvei 200 m hvor 
Hostostradaen starter rett fram 
etter en skogsvei (Movegen).

Beskrivelse
Den første strekningen går 

1 km langs Movegen og hol-
der omtrent samme høyde 
gjennom et kupert terreng. 
Underveis passerer du jaktla-
gets gapahuk og et tjern. Hold 
til høyre når vegen deler seg 
etter tjernet. Rett før en kort og 
bratt nedoverbakke tar du av 
skogsvegen, og inn på en sti til 
høyre (skiltet Hostostradaen). 
Stien holder samme høyde til 
du har passert noen treklop-
per, før den med mer eller 
mindre jevn stigning tar deg til 
toppen av Hostopiggen. Husk 
å skrive deg inn i trimboka på 
toppvarden!

Tips
En drøy km fra start er det 

en fin bålplass med kvilebenk 
til fri bruk, husk grillpølser!

Turen kan enkelt forlenges 
med å gå videre sørover på 

Fjelltopptrim 2015
Rennebu IL og Innset IL går den 15. topptrimsesongen i møte med åtte 
fine fjellturer. Noen av turene er i nærområdet for en ettermiddagstur, 
mens andre er for en fin dagstur.

— Vi har foreslått utgangspunkt for turen, men dette kan du velge etter eget ønske. 
Klippekort er utlagt på Bygdasenteret, i medlemsbladet og på www.rennebu-il.no. I tillegg 
selger Bygdasenteret det nye turkartet for Rennebu, forteller leder i Rennebu Ils trimgruppe 
Gunnar Bruheim.

I år kan det oppnås maks 12 poeng, og voksne som leverer inn klippekort må ha minst 8 
poeng. Barn under 13 år må ha minst 6 poeng og for de under 11 år er det nok med 4 poeng for 
å være med i trekningen av to gavekort á kr 1000,-. Alle barn får i tillegg premie.

— Studer kartet på forhånd, da høyden over havet angitt på klippekortet kan være viktig for 
å finne ”riktig” topp. Husk også å ha med kompass eller GPS i sekken for å stake ut riktig kurs. 
Ta gjerne turen sammen med andre, og turopplevelsen blir helt ”topp”. Med litt kaffe og niste 
er dette midt i blinken for både store og små,  oppfordrer Bruheim.

Toppene er merket med skilt og har klippetang og bok for å skrive navn. 

platået fra Hostopiggen mot 
Hostoa (967 moh). Flott utsikt 
sørøstover mot Innerdalen, 
Innerdalsdemningen og Grav-
dalen.

Merknader 
Området brukes aktivt 

til storviltjakt på høsten. Vis 
ekstra hensyn under poste-
ringsjakta i perioden 25. sep-
tember til ut oktober. For å 
samkjøre med jakta i jaktpe-
rioden, oppfordres det til å 
ta kontakt med Ytre Seierdal 
Jaktlag i forkant av turen. 

Kontaktperson finner du 
på:http://www.innset.nu/
ytreseierdalutmarkslag, under 
avsnitt for jakt og fiske. Pr. 
2015 er sittende jaktlagsleder 
Ove Stuen og kan nåes på 
mobil: 928 11 250.

Har du hørt om Pilgrims 
Crossing Boarders?

En spenstig tanke er i ferd med å bli realisert 
i Friluftslivets år 2015: Å bringe en pilegrims-
stav fra Nidaros til Jerusalem! Her blir det 
mange grenser å krysse, derfor navnet, som 
betyr: pilegrimer krysser grenser.

En pilegrimsstav 
og en medfølgende 
dagbok skal bringes 
av hjelpende hender 
fra Nidarosdomen 
den 22. april, og 
beregnes å være 
framme i Jerusalem 
i slutten av okto-
ber. Ferden skal gå 
som stafett langs 
Gudbrandsdals-
leden til Oslo, der-
fra til Larvik og båt 
over til Danmark, 
og langs Hærvejen 
til Hamburg. Videre 
gjennom Tyskland 
og Østerrike, over 
Brennerpasset til 
Italia og Roma der 
ankomst er plan-
lagt til 14. okto-
ber. Derfra er det 
ennå litt usikkert hvor ferden skal gå, men trolig sørover til 
Brindisi sør i Italia, med fly over til Israel, og avsluttes med 
ei ukes vandring fra Tel Aviv til Jerusalem. Det er nok ingen 
som har i tanke å følge stafetten på alle etappene. Dette er 
en ferd der et stort antall kilometer skal tilbakelegges, og  
som varer i omtrent et halvt år. Men noen norske og noen 
fra ute i Europa kommer til å være med over flere dager. 
Stafetten skal fortrinnsvis foregå til fots, men vær og føre blir 
avgjørende for framkomstmiddel og vegvalg. Det kan fort bli 
mulighet for ski over Dovre!

Passerer Rennebu
— Stafetten passerer Rennebu søndag 26. og mandag 27. 

april. Folk med litt interesse for pilegrimsvandringer og pile-
grimsarbeid bør være med på å gjøre stafettens ferd gjen-
nom bygda så minnerik som mulig. Det vil bidra til å marke-
re Rennebu som ei god bygd for vandrere. Pilgrimsforeninga 
i Rennebu har derfor tatt på seg ansvar for å lage et program 
for de to dagene, forteller leder i Rennebu pilgrimsforening 
Joar Fjellstad.

Fjellstad forteller at i korte trekk er planen slik:
Kl 11 den 26. april blir det pilegrimsgudstjeneste i 

Rennebu kirke, med etterfølgende kirkekaffe. Dette er fast-
lagt allerede. Resten er foreløpig bare en plan: Etter kirke-
kaffen vandring til Jutulstuggu, der grendelaget på Stamnan 
skal ha et opplegg med bl a kaffekok på bål og «nå attåt». 
Kanskje kommer folket i Gunnesgrenda i samla flokk 
til Jutulstuggu samtidig som stafetten kommer fra kirka. 
Ordføreren har sagt ja til å hilse stafetten under oppholdet 
ved Jutulstuggu. Overnatting for de som vandrer med stafet-
ten skjer i området Voll/Meslo. 

Mandag 27. april går vandringen via Skjephaugen til 
Havdal gjesteheim der Havdal/Gisnås grendelag skal ordne 
kaffekvil. Stafetten skal overnatte på Hæverstølen til tirsdag 
da Oppdal pilegrimsforening overtar. Og på denne måten 
skal stafetten bringes langs pilegrimsruter hele veien til 
Jerusalem.

Bli med på stafetten
— Vi håper at mange av bygdas innbyggere finner anled-

ning til å delta på dette. Det er mange måter å gjøre det på. 
Det beste er å vandre sammen med stafetten en del av veien, 
og det behøver ikke være langt. Det er også mulig å møte 
fram til gudstjenesten i Rennebu kirke, eller ved kaffekvilene 
ved Jutulstuggu eller Havdal gjesteheim, eller bare være ved 
veien når stafetten passerer.

— Vi håper å ha en plan med flere detaljer for dette i nes-
te Rennebunytt, sier Joar Fjellstad.

Fjelltopptrim i Rennebu arran-
geres av Innset IL og Rennebu 
IL, og i år er det nye og spen-
nende topper på kartet.
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Ta kontakt på
416 56 996 

Oppdal, Aunasenteret, tlf 72 42 16 37

÷20-70%
på en mengde 

vintervarer

Din treningspartner – Spesialist på ski og sykkel

Velkommen til distriktets

største sportsbutikk

Ulsberg, 7398 Rennebu Tlf 482 12 667 – jt-bygg.no

Vi deler ut gratis gassvarsler til  
våre kunder som har forsikret eller 
forsikrer hytte, bobil eller camping
vogn, og har gass installert.

Stikk innom et av våre kontorer 
på Oppdal eller Berkåk! Tilbudet 
gjelder så lenge lageret rekker

Gjensidige Oppdal/Rennebu
Telefon 72 40 49 90

Gass i påska?  

A13_0257/04.2014

Tomteutgraving
Massetransport
Maskinflytting

Spør oss om hjelp til grunnarbeid, vann og avløp,

sprenging, veibygging, minikraftverk,

opparbeidelse av gårdsplasser

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

Salg av bjørkved
Lokalmat 

fra Grindal Ysteri, Kroken Bakeri og Hognamat

Alt til skituren

man-tors 9-16   fre 9-18

Vi tilbyr også et 
stort spekter av renholdtjenester!

Sveinung Kosberg
industriområdet Berkåk, 7391 rennebu

epost: kunde@rennebusag.no

Brentkledning
og material i spesialdimensjoner
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Violet Road til 
Nerskogskonserten 2015

Violet Road har ord på seg som bunnsolide, energiske og lekne…
Et etterspurt band med strålende kritikker…

Sjarmerer publikum i senk…
Superlativene hagler!

Violet Road er et humør-
fylt og svingende orkester som 
består av brødrene Herman, 
Halvard, Hogne og Håkon 
Rundberg fra Kåfjord og Kjetil 
Holmstad-Solberg fra Andøya. 
De debuterte med «Letters» i 
2008. Gjennombruddet kom 
med «Violet Road» i 2011. 
Siden da har det gått rett til 
værs!

I 2013 utropte Åge 
Aleksandersen Violet Road 
som Norges  beste band. Han 
var gjesteartist i bandets ”Last 
days in India”. Og i låten 
”Veien Hjem” fra Åges siste 
CD, var Violet Road gjestear-
tister.

Lørdag 28. august tar de seg 
opp til Grovasetra i Skardalen. 
Vi kan vente oss popmusikk, 
en variasjon av stemninger, 
nydelige harmonier, trekkspill, 
mandolin, saksofon, tangenter 
i alle fasonger og mere til.

Et felles løft
Nerskogskonserten, i regi 

av Nerskogen Grendelag, er 
resultat av et felles løft mel-
lom Oppdal og Rennebu for å 
gi en spektakulær opplevelse 
i den fantastiske rammen som 
fjellheimen gir. Fastboende på 
Nerskogen, godt hjulpet av 
hyttefolk og sambygdinger i 
Oppdal og Rennebu, støtter 
opp og tar et tak for å gjen-
nomføre dette store arran-
gementet. Det første året vi 
arrangerte konsert hadde vi 
nær innpå 2000 publikum-
mere, noe som satte store krav 
til blant annet logistikken. 
Tilbakemeldingene vi har fått 
både fra det året og de føl-
gende to år viser at logistikken 
er noe vi har lyktes med. Med 
tre års nyttig erfaring gleder vi 
oss til nok en gang å gi folk en 
opplevelse som vil sitte i lenge. 

Godt samarbeid
— Vi setter stor pris på 

entusiasmen vi har blitt møtt 
med fra næringslivet når det 
gjelder Nerskogskonserten, og 
i likhet med de tre foregående 
år håper vi også denne gang å 
få med oss samarbeidspartnere 
herfra, sier Arve E. Withbro i 
arrangementskomiteen.

— Vi vil også gi ros til 
grunneierne, veg-  og hytteeie-
re som stiller områder til dispo-
sisjon for Nerskogskonserten.  
Alle viser entusiasme og stor 
velvilje. Det er utrolig artig å 
drive på med dette når folk er 
så positive!

Da er det bare å se fram 
til nok en stor konsertopple-
velse på Nerskogen lørdag 29. 
august  2015! 

Skrevet om Violet Road

Enten du blir kjent med Violet Road live, på radio, i bilen 
eller på fest, er førsteinntrykket herlig komplekst. Dette er 
på den ene siden musikken som gjør at du umiddelbart vil 
snu og be alle nær deg om å være helt stille. Du vil ta inn 
teksten. Du vil være i klangen, når Kjetil Holmstad. Solberg 
møter deg alene, med en erfaren og sår vokal som har noe 
Neil Youngsk over seg, eller når han har med seg resten av 
bandet i koret. Du vil kjenne kjernen av solid pop, men som 
også flørter litt med dixieland på den ene låta og arbeider-
sanger på den neste. Like umiddelbart vil du be de mennes-
kene rundt deg synge med.

Du vil dra dem opp på nærmeste bord og starte en fest 
der og da. Og det gjelder ikke bare P1-listede hits som «Can 
You Hear The Morning Singing», «Burning Up» eller «Face 
of the Moon». I sum må nok gutta i Violet Road med sine 
utgivelser bære ansvaret for at mange med gode forsetter 
om å rekke siste buss hjem heller må punge ut med natttakst 
til drosje fire timer senere – og være fantastisk glad for det, 
både der og da og dagen etter. Selv mener bandmedlem-
mene at aldersforskjellen på 16 år fra den yngste til eldste av 
brødrene Rundberg, som er fire av bandets fem medlemmer, 
har vært essensielt for å skape bandets sound.

Spennet gjør at de er formet av ulike musikktradisjoner, 
og det er åpenbart at de våger å leke med erfaringene når de 
lager musikk sammen. Musikk for sluttet lag med kun deg 
selv til stede, og for den spontane eller godt planlagte festen. 
Storslagen pop med arbeidersangflørt. Festlig melankoli. Ja, 
alt det der – men komplisert?

Nei, overhodet ikke. Det er musikk for hele mennesker 
med hele liv, eller som gutta selv sier det:

«Musikken vår har mange lag. Akkurat som du. Og virke-
ligheta. Vi selv? Jo, vi er melankolske mennesker som oppfø-
rer oss, spiller og synger som om det er en helsikes fest. Det 
er så uendelig mye lettere å bygge noe ganske enkelt på å 
være de vi er, enn å prøve å være noen andre. På deres siste 
album «Back to the Roadshow» er gutta mer seg selv enn 
noen gang. De 12 låtene har mer av alt.

Mer identitet, mer lek, mer overskudd og mer mot. Dette 
skaper popmusikk du ikke har hørt før, men som du umid-
delbart kjenner deg hjemme i. En konsert med Violet Road 
etterlater deg med en bestemt følelse av at dette er folk som 
vil deg vel, og vil ha deg med i koret.

Til Den lyse morgen...

For 4. gang på rad har vi den 
store glede å invitere til en 
storslagen konsertopple-
velse på Nerskogen. Denne 
skal finne sted 29.08. 2015 
på samme sted som årene 
før, nemlig Grovasetra i 
Skarbakkan. Nå har vi vist at 
vi kan arrangere konserter, 
og med tett kontakt og kon-
struktive tilbakemeldinger 
fra publikum, vil vi satse alt 
på at folk igjen skal få en 
konsertopplevelse de sent vil 
glemme.
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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

Voll, 7393 Rennebu 
tlf 72 42 67 30 

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

i Trondheim

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

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

Strømaggregat - start aggregatet med mobil-app

J. O. Vognild
Lyngstad, Nerskogen, 7393 Rennebu

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

heltre  –  millimetertilpasning

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

Utleie av gravemaskiner
som fraktes på bilhenger.

Maskinene er på 2000 kg og 3000 kg

Brønnboring  – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme 

Rehabilitering - Salg/service

Jan Erik – Edvin
950 34 056

rorleggern@oppdal.com

Tlf 72 42 64 90 - www.lundhyttebygg.no

Kvalitet i hver ei flis
Hyttetomter - Stavlaft - Bindingsverk

Vi har produsert kvalitetshytter i over 30 år, 
og tar hånd om hele prosessen 

- fra prosjektering til nøkkelferdig.

Velkommen til Nerskogen

Berkåk, 7391 Rennebu - tlf 971 85 666

Graving – Planering
Tomtearbeid – Mindre betongjobber

Ta kontakt med
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Kirkekonsert med 
Astrid Sugaren 

Fredag 17. april blir det kirkekonsert med Astrid 
Sugaren i Rennebu kirke.

Til konserten i Rennebu kirke har Astrid med seg gita-
rist Øystein Wangen, og hun vil for det meste synge kjente 
sanger på norsk og noen på engelsk. Det er Menighetsrådet 
som arrangerer konserten, og etter konserten spanderer de 
kirkekaffe.

Astrid Sugaren (19) kommer fra Tolga i Østerdalen, men 
hun har etternavnet sitt fra Rennebu. Astrid skriver og syn-
ger egne låter med sin særegne stemme. Formidlingen står 
sterkt hos Astrid, og musikalsk plasserer hun seg i et pop-
landskap. 

Astrid var deltager i Idol 2013, der hun endte som num-
mer fire. Idols musikkanmelder Tor Milde sa blant annet 
dette om Astrids deltagelse: «Det er liten tvil om at Astrid 
Sugaren har den mest spesielle og den flotteste stemmen av 
årets kandidater».

Av Dagfinn Vold

Rennebuborden 
– en identitetsbygger?

Kan Rennebuborden bli en identitetsbygger og være en del av vår felles 
identitet? Det var utgangspunktet da ansatte i barnehage og skole møttes til 
planleggingsdag.

Rennebumartnan og bar-
nehage/skole har i flere år 
hatt et godt samarbeid. Dette 
har ført til flere spennende 
prosjekter. I forbindelse med 
selve martnasdagene arran-
geres  årlig en utstilling med 
kunst fra barnehagene og 
skolene, og det er også egne 
prosjekt hvert år knyttet til 
martnans tema. I år var det 
naturlig å ta utgangspunkt i 
Rennebuborden, da den er satt 
på dagsorden for å se nærmere 
på hvordan den kan brukes i 
omdømmebygging, markeds-
føring og utvikling.

Viktig forankring
— For å skape den nød-

vendige forankringen må det 
mest sannsynlig arbeides langs 
flere spor, både det historiske 
og det kommersielle. For å 
oppnå denne forankringen 
må det gjennom en langsiktig 
prosess skapes et eierforhold 
til denne unike kulturskatten. 
Det søkes derfor i første rekke 
et samarbeid med skolen for å 
informere – involvere – inspi-
rere, sa Anne Kristine Stavne 
fra Rennebumartnan da hun 
innledet en programpost om 
Rennebuborden i forbindelse 
med en kursdag for ansatte 
i barnehagene og skolene i 
Rennebu.

I forbindelse med kurs-
dagen var skuespiller og 
kåsør Marianne Meløy inn-
leid for å ta avspark for den-
ne forankringsprosessen 

ved å formidle historien om 
Rennebuborden som strek-
ker seg fra 1100-tallet og 
fram til i dag. Programposten 
”Vevpinne – minnepinne” var 
et samarbeidsprosjekt mellom 
Rennebumartnan, barneha-
gene og skolene. Dagen ble 
avsluttet med gruppearbeid, 
der det kom fram mange spen-
stige forslag til videre arbeid 
med Rennebuborden i barne-
hagene og skolene.

Kulturminner
Marianne Meløy gav oss 

et levende innblikk i hennes 
verden med kulturminner, og 
hva de betyr både for henne og 
andre. 

— Rennebuborden er et 
fantastisk kulturminne, og 
borden har mange spennende 
innfallsvinkler. Hva skjuler seg 
i motivene? Er det veverne 
som har laget selvportrett? 
Kan borden gjenskapes i dia-
log mellom fortid og fremtid?, 
spurte Meløy.

Hun mente vi kan fantasere 
rundt motivene i borden. Er det 
en husfrue og en trellkvinne 
som står ved veven? Historien 
er åpen, og det er stort rom for 
å dikte. Rennebuborden er en 
ren kilde som skaper et enormt 
rom for fantasi uten fasit. Her 
ligger det uante muligheter til 
utforsking og læring. 

Dataspill og teater
Meløy hadde mange idéer 

til hvordan en kan ta utgangs-

punkt i borden for å bruke den 
videre. Hun hadde idéer om å 
gjenskape den, og fortelle his-
torien videre om det som ikke 
vises på borden. Gjenskaping 
trenger ikke å være kopi. 

— Kanskje kan noen lage 
et dataspill. Jeg vil elske å se 
veverne danse og bevege seg. 
Så må noen skrive et teater-
stykke eller en roman om de to 
damene som står ved veven – 
om det da er en vev. Jeg føler at 
de to damene er kjernen i his-
torien, og med utgangspunkt i 
de to kan en dikte et helt sam-
funn, sa Meløy.

Krimhistoria
— Man skal ikke gråte over 

en knust gjenstand, sa mor mi 
– og gråt litt likevel, sa Meløy. 
Men, hva tåler vi ikke å miste? 
Rennebuborden tåler vi ikke å 
miste! Det er rene krimhistoria 
det at vi har mista borden, sa 
Meløy med så stort engasje-
ment at hun følte at hun var 
blitt rennbygg. Sett en media-
gjeng på saken og lag en film, 
eller sett ned en ”detektiv-
gruppe” med glimt i øyet med 
likevel i alvor.

Mange gode idéer
I gruppearbeidet etter 

Meløys kåseri kom det frem 
mange artige og gode idéer til 
hvordan borden kan brukes i 
barnehage og skole. De fleste 
gruppene ville gjerne ha en 
plakat med borden som de kan 
henge opp for utsmykking og 

samtidig kunne se den hver 
dag. 

Ellers var det forslag på å 
lage film, maleri, reklamebro-
sjyre, spel/teater, bygge borden 
med Lego, gå tilbake i histo-
ria til da borden ble laget. Det 
kom også forslag om å lage 

Rennebuborden:
Historikerne mener at den første kirka i Rennebu var ei 

stavkirke som kan ha stått ved Korshaugen på Voll. Dette var 
i midten av 1100-tallet. Det er antydet at Rennebuborden 
var en del av utsmykkingen i denne kirka. Borden er omtalt i 
Helen Engelstads bok ”Refil, bunad og tjeld” som den eldste 
av de norske dobbeltvevinger. 

Borden ”kom frem” som et resultat av Tora Husan sitt 
vinnerutkast til Rennebugenser – en designkonkunkur-
ranse Rennebumartnan hadde i 199?. Den er senere blitt 
brukt som designelement i flere sammenhenger, blant til 
Rennebumartnans grafiske profil og Rennebu menighets-
blad sin layout.

Dessverre er den originale borden blitt borte, etter at den 
ble utlånt fra oldsakssamlingen i 1948.

Er kvinnene på Renenbuborden er datidens selfie? 
Her prøver Ann Kristin Haugerud, Mona Isene og Marianne Meløy en nåtidens selfie foran borden.

et vaffeljern med mønster fra 
borden. Felles for alle forsla-
gene var at de integrerer flere 
fag i skolen, og at det dermed 
setter fagene i en spennende 
sammenheng.

Av Dagfinn Vold
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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

Åpningstider i påska:

Mandag - onsdag  9-18

Lørdag, påskeaften 9-15

Stengt skjærtorsdag, langfredag og 2. påskedag

Tilbud uke 13 og 14

Evergood kaffe ÷40%

Gladmandagsrabatt: ÷5%
på alle dagligvarer hver mandag

En sunn økonomi
er bare en enkel plan unna
Vi hjelper deg med å ta valg. Kom og ta en prat med din rådgiver

Bygdapøbben – hele bygdas møteplass
åpen fredag og lørdag hele året

Bygdapøbben søker etter

en ekstra medarbeider!
Her vil du få en gyllen mulighet til å være med 
på å drifte og utvikle et unikt møtested. 
Arbeidstiden vil i utgangspunktet være 
hver tredje helg, med muligheter for mer arbeid 
ved større arrangementer.

Ønskelige kvalifikasjoner: 
• Interesse for og kunnskaper om det som serveres
• Må snakke godt norsk 
• Engasjert, pålitelig og strukturert 
• Gjerne erfaring fra liknende arbeid

Interessert? 
Ring tlf. 72 42 77 05/ 950 69 674
eller send en e-post til bygdasenteret@rennebu.net

Søknadsfrist 20. april 2015
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Hvert år deltar nærmere 
tusen frivillige fra Rennebu og 
nabokommunene i dugnad 
under Rennebumartnan, og 
martnassjef Kenneth Teigen er 
ikke i tvil om at disse har vært 
en viktig suksessfaktor.

- Vi hadde aldri klart dette 
uten de frivillige, så det er helt 
klart at 30 år med en formida-
bel dugnadsinnsats skal mar-
keres på flere måter i jubile-
umsåret, sier Teigen.

Tango for Tre
Hvert år siden 1989 har 

Rennebumartnan hatt et eget 
tema, og i år falt valget på 
”Tango for TRE”. Dette hen-
speiler både på at man feirer 
TRE tiår med martna og på 
TRE som materiale. Dessuten 
har arrangørene en tanke om 
at årets tema skal inspirere og 
utfordre til samskaping mel-
lom utstillerne.

- Trehåndverk er en trend i 
tiden, og dette er noe vi ønsker 
å fokusere på både blant årets 
utstillere, og ikke minst i for-
hold til håndverksaktiviteter 
på uteområdet, sier Teigen. 

Allsidig kulturprogram
Arrangørene legger hvert 

år vekt på å tilby et variert kul-
turprogram, og i disse dager 
jobbes det iherdig med å få 
på plass både martnasgjest og 
artister. Informasjon om utstil-
lere og kulturprogram slippes 
i begynnelsen av juni, og vil 

da fortløpende bli lagt ut på 
Rennebumartnans hjemme-
side. 

Den årvisse Fesjaa`n har 
utviklet seg til å bli en av mart-
nashelgas høydepunkt. Dette 
er en annerledes og kreativ 
presentasjon av det meste 
utstillerne har å by på, og som 
hvert år samler  mye publikum 
foran utescenen, det håper 
arrangøren det gjør i år også.

 
Samarbeidsprosjekt

Det er en optimistisk mart-
nassjef som sammen med 
martnaskomiteen nå tar fatt 
på et hektisk halvår fram mot 
årets jubileumsmartna, og han 
gleder seg til alt er på plass og 
programmet kan presenteres. 
Ikke minst er han opptatt av 
å fremheve dugnadsinnsatsen, 
utstillerne og publikum som 
møter opp år etter år. 

- Dette er et fantastisk 
samarbeidsprosjekt, og det 
er utrolig å tenke på at vi skal 
arrangere Rennebumartnan 
for 30. gang. Jeg gleder meg 
stort til årets martna, og vil på 
vegne av arrangørene ønske 
publikum hjertelig velkommen 
til jubileumsmartna 14. -16. 
august  avslutter Teigen. 

Nærmere info om aktivite-
ter og kulturprogram finner du 
på www.rennebumartnan.no

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

30 år med Rennebumartna

STRIKKEToG – reise, opphold og Rennebumartna!

Sammen med NSB, Skifer 
Hotel, Oppdal og Norges 
Husflidslag har martnan laget 
pakkeløsninger med togreise 
i egen strikkevogn til mart-
nan, opphold på Skifer Hotel 
i Oppdal i to døgn og buss til 
og fra Berkåk med besøk på 
Rennebumartnan. Om bord i 
togene blir det eget vertskap 
som både selger garn og ord-
ner med strikkeaktiviteter. 

- Dette er et nytt og spen-
nende samarbeidsprosjekt, og 
et tilbud som vi håper at riktig 
mange vil benytte seg av sier 
Teigen, som tilføyer at det er 
spesielt artig med  samarbeid 
med gode ringvirkninger for 
flere parter. Pakkene legges 

ut for salg fra 10. april, og fre-
dag 14. august går det «strik-
ketog» både fra Oslo S. og fra 
Trondheim. 

Informasjon om bestilling 
legges da ut på www.rennebu-
martnan.no  

Av Mona Schjølset

Klar for strikketog til Rennebu-
martnan: Terje Fossum (mark-
edsansvarlig NSB Dovre- og 
Raumabanen), Svein Svengaard 
(markedssjef Skifer Hotel), 
Kenneth Teigen (martnas-
sjef Rennebumartnan) og 
Sonja Skorheim (daglig leder 
Husfliden Oppdal)

Foto: NSB Terje Fossum

Rennebumartnan ønsker både flere og nye besø-
kende til martnan, og i år satser de på strikketog.

Rennebumartnan har i løpet av 30 år blitt en av 
Norges viktigste arenaer for salg og markedsfø-
ring av husflid og håndverk, og i jubileumsåret 
2015 retter arrangørene blikket framover og invi-
terer til en spennende og innholdsrik feiring. 

Rennebumartnan har både et variert kulturprogram 
og muligheter for gode kjøp av husflid og håndverk av høy kvalitet.
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Pårørendeforeninga i Rennebu er en uavheng-
ig organisasjon som har som formål å være et 
bindeledd mellom brukere av kommunens 
pleie- og omsorgstjenester i institusjon og 
omsorgsboliger eller mottakere av hjemme-
tjenester, og ledelse av de ulike tjenestene. 

Styret i Pårørendeforeninga kan derfor være et talerør 
for bruker eller pårørende, dersom man føler at man ikke 
når fram med sin sak ved å henvende seg til den aktuelle 
instans, eller at man av ulike årsaker ikke er i stand til å ta 
kontakt selv.

Vårt ønske er å legge til rette for god, positiv og kon-
struktiv kommunikasjon mellom bruker/pårørende og den 
aktuelle kommunale tjenesteyter. Vi kan påvirke, men har 
ingen formell makt til å iverksette tiltak. Derfor er gjensidig 
tillit mellom Pårørendeforeninga og publikum, altså bru-
kere/pårørende, og også mellom Pårørendeforeninga og 
nøkkelpersoner i de ulike instanser avgjørende for å kunne 
oppnå resultater.

Pårørendeforeninga er ikke oppsøkende i den forstand at 
vi ”kontrollerer” kvaliteten på tjenestene i kommunen. Vår 
oppgave er å lytte til brukere/pårørende som føler at de selv 
ikke har overskudd til å kontakte rette vedkommende, eller i 
tilfeller der man som bruker/pårørende føler at man ikke når 
fram med sitt budskap eller ikke blir hørt. 

Vi kan i slike tilfeller være behjelpelig med å ta kon-
takt, da fortrinnsvis gjennom brevkontakt med den aktuelle 
instansen. Der kan vi legge fram saken slik bruker/pårøren-
de oppfatter det, og gir gjennom dette ledelsen i institusjo-
nen, boligen eller hjemmetjenesten mulighet til å komme 
med tilsvar. Vårt ønske er å holde kommunikasjonen så åpen 
og positiv som mulig, og gjennom dette søke å finne kon-
struktive løsninger på de utfordringer som er tilstede. 

Vi forventer at de tjenester kommunen tilbyr til eldre og 
hjelpetrengende er av god kvalitet. Og vi forutsetter at det 
er det de ulike tjenesteytere i kommunen jobber for å opp-
nå. Likevel vet vi at ting kan oppstå, og feil kan skje. Her 
kan Pårørendeforeninga bistå. Når vi får en henvendelse fra 
publikum på denne måten skal vedkommende være forvis-
set om at saken behandles konfidensielt.

Det er viktig for oss å presisere at vi like gjerne som ris, 
også formidler ros til den eller de som fortjener det!

Vi ønsker oss at du som er pårørende til noen som mot-
tar kommunale helse- og omsorgstjenester kan gi oss et vink 
dersom du er nysgjerrig på hva vi gjør – enten om det bare 
er av sosiale grunner, eller om du trenger bistand med noe. 
Vi opererer ikke med medlemsliste eller kontingent, men vil 
gjerne ha navnet ditt på blokka vår. Jo flere vi har i ryggen, 
desto mer gjennomslagskraft har vi.

Påsketur
Pårørendeforeninga vil tidvis legge tilrette for positive 

aktiviteter, og vil tirsdag i påskeuka arrangere Påsketur i 
sansehagen ved Rennebu Helsesenter for beboere og pårø-
rende, samt andre som har lyst på påsketur! Der får vi hjelp 
av både barn og voksne, og vi skal smake på typisk påske-
kos. Mer informasjon kommer. Velkommen!

Åpent møte
20. april kl 19 arrangerer vi åpent møte på 

Frivilligsentralen på Berkåk. Der vil vi informere om arbeidet 
vårt, og det er mulighet for å stille spørsmål til styret. Vi får 
også besøk av Helse- og omsorgsleder Solveig Løkken, som 
vil fortelle om planene for nytt sykehjem. Det blir selvsagt 
mulighet for kaffe med nogo attåt, og kanskje viktigst av 
alt – vi skal ha tid til å prate sammen. Kanskje kan kontakt 
med likesinnede gjøre rollen som pårørende mindre ensom? 
Velkommen!

For mer informasjon ta gjerne kontakt med leder for 
Pårørendeforeninga i Rennebu,

Øystein Voll pr. telefon 992 60 101 eller epost prfrenne-
bu@gmail.com

Elevene i 1. – 4. klasse både 
bakte og solgte kaker, vafler, 
kaffe og saft i kaféen. De sto 
også for underholdningen 
ved at de gikk en runde blant 
gjestene og presenterte sine 
kreative hodeplagg. Et stykke 
på piano fikk publikum også 
høre. Elevene i 5. – 7.klasse 
hadde derimot arbeid nok 
med å holde ”butikkene” sine 
i gang. Det var ti ulike elevbe-
drifter med hver sin stand der 
det var mulighet for å kjøpe 
alt fra knekkebrød til praktiske 
vedbærere. 

Messedagen var et resul-
tat og en milepæl for et pro-
sjekt som elevene har job-
bet med siden januar. Første 
milepæl var å delta på messa 
”Ung skaperlyst” som arran-
geres i samarbeid med Meldal, 
Midtre Gauldal og Rennebu 
tidlig i februar hvert år. Her 
var det 7.klassingene våre som 
representerte alle de andre 
ved å vise fram prosjektet i en 
egen stand. De kom hjem fra 
Løkken med 1. plass i kon-
kurransen for beste tema- og 
prosjektarbeid! Alle elevene 
kunne ikke bli med dit, så for 
å gi alle en opplevelse og erfa-
ring med ei slik messe, ville vi 
ha et lokalt arrangement på 

Voll. Det er positivt for sko-
len som helhet å få vise fram 
hva vi jobber med, og det er 
verdifullt for elevene å gjøre 
arbeidet så grundig og godt 
at de kan være stolte av å 
presentere det for potensielle 
kunder. Som på andre mes-
ser (Rennebumartnan o.a.) 
hadde vi en jury som gikk 
rundt for å vurdere hver stand/ 
elevbedrift. Kriterier som ble 
vurdert var service og formid-
ling av produktet, samt utstil-
ling og presentasjon. Alle fikk 
gode tilbakemeldinger av 
juryen - Anne Kristine Stavne 
og Børge Dahle, og de ble 
belønnet med et bærenett fra 
Rennebumartnan. Vinnerne 
fikk hver sin T-skorte fra mart-
nan.

Entreprenørskap er en 
pedagogisk metode vi ønsker 
å utvikle og bli bedre på i 
Rennebuskolen. Grunntanken 
er enkel – du har en idé, finn 
ut hva som må til for at du skal 
kunne gjennomføre ideen og 
ikke minst, gjør det! 

Kreativitet, nytenking, 
mot til å prøve og feile, sam-
arbeid med andre er vik-
tige faktorer for å lykkes med 
dette. Fagene og læreplanen 
Kunnskapsløftet med sine 

Unge entreprenører på Voll
Torsdag 12. mars var Voll skole omgjort til et kjøpesenter med kafé, under-
holdning og et variert varesortiment. Kundene strømmet til og skapte god 
stemning og bidro med penger i kassa til de som solgte varer. 

målsetninger for elevenes 
opplæring blir godt ivaretatt 
med denne metoden, selv om 
den er ganske forskjellig fra 
tradisjonell tavleundervisning. 
I disse månedene elevene på 
Voll har hatt entreprenørskap 
på timeplanen, har lærernes 
viktigste oppgave vært å støtte 
og hjelpe elevene i prosessen 
fra egen idé til ferdig produkt. 
Motivasjonen og engasjemen-
tet har vært på topp, nettopp 
fordi det er ens egen idé som er 
målet med (skole)arbeidet. For 
1. – 4.klassingene var arbeidet 
med de kreative hodeplag-
gene en morsom opplevelse. 
Gruppene hadde på forhånd 
en plan for hva de ville lage, 
men når de først begynte med 
det praktiske arbeidet, boblet 
kreativiteten over og hattene 
ble annerledes enn de had-
de tenkt. Elevbedriftene har 
også hatt ulikt forløp både i 
fht egnet produkt og arbeid. 
Kostnadsberegninger, planleg-
ging av innkjøp og når arbei-
det skulle gjøres har påvirket 
prosessen.

Tekst: rektor Heidi 
Reitås Sæther

Voll skole jobb-
er godt med 
entreprenørskap 
i skolen.
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Lærere
200% vikariater

Beskrivelse av arbeidssted
Berkåk skole/Rennebu ungdomsskole er en fulldelt 1-10 
skole med 114 elever på barnetrinnet og 96 elever på 
ungdomstrinnet i skoleåret 2015-16.

Hovedarbeidsområder
nors og engelsk for ungdomstrinnet, grunnleggende norsk 
og kroppsøving.

Ønskede kvalifikasjoner
de som tilsettes må kunne ta ansvar som kontaktlærer på 
barne- eller ungdomstrinnet.

Søknadsfrist: 12.04.2015

Kontaktperson
Kari Gunhild Haukdal, rektor, tlf 72 42 81 83, 
kari.haukdal@rennebu.kommune.no

Lærer 100%
Fast stilling som lærer

Beskrivelse av arbeidssted
Berkåk skole/Rennebu ungdomsskole er en fulldelt 1-10 
skole med 114 elever på barnetrinnet og 96 elever på 
ungdomstrinnet i skoleåret 2015-16.

Ønskede kvalifikasjoner
Allmennlærer, spes. ped. lærer på barnetrinn og ungdoms-
trinn.
de som tilsettes må kunne ta ansvar som kontaktlærer på 
barne- eller ungdomstrinnet.

Søknadsfrist 12.04.2015 

Kontaktperson
Kari Gunhild Haukdal, Rektor, tlf 72 42 81 83
kari.haukdal@rennebu.kommune.no

Lærer Voll skole
Allmennlærer, i 100% vikariat for vår lærer som har 
foreldrepermisjon fra 1. august 2015 - 31.mai 2016

Beskrivelse av arbeidssted
Voll skole er 4-delt barneskole med 58 elever fordelt på 1. - 
7.klasse. Vi er organisert som en enhet sammen med Voll 
barnehage.

Hovedarbeidsområder
Faglærer i matematikk i 5. - 7.klasse, evt. naturfag, kropps-
øving og andre fag

Ønskede kvalifikasjoner
evne til å se den enkelte elevs behov og forutsetninger, 
bruke varierte metoder i undervisningen, gode 
samarbeidsevner

Ved interne opprykk kan det bli ledige stillinger.

Kort om stillingen
Inntil 100% vikariat ved Voll skole

Søknadsfrist 12.04.2015

Kontaktperson
Heidi Reitås Sæther, Rektor, tlf 72 40 25 81, 
mobil 402 28 590, heidi.sether@rennebu.kommune.no

Felles for alle utlyste stillinger

nøkkelverdier
Rennebu kommunes nøkkelverdier er styrende for organi-
sasjonen.
Se http://www.rennebu.kommune.no/Administrasjonen/
etikk/Vaare-noekkelverdier

politiattest
Før tiltredelse må det fremlegges politiattest i tråd med 
opplæringsloven § 10-9.

Vi tilbyr
et utfordrende og utviklende arbeidsmiljø
Lønn i henhold til avtaleverk
God pensjons- og forsikringsordning

Søknad sendes
Rennebu kommune benytter elektronisk søknadsprosess. 
dette betyr at kun søknader sendt via vårt elektronisk 
søknadssystem vil bli tatt i betraktning. det er viktig at du 
tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer 
din CV i søknadsskjemaet. DET ER IKKE MULIG Å SENDE 
Med VedLeGG. Attester og vitnemål må derfor medbrin-
ges til intervju. 

Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt. spørsmål om søk-
nadsskjema, telefon 72 42 81 00 eller 
postmottak@rennebu.kommune.no 

Søkerlisten kan bli offentliggjort jmf. offentleglova § 25.
dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, 
må dette begrunnes. opplysninger om søkeren kan bli 
offentliggjort, selv om søker har bedt om ikke å bli oppført 
på søkerlisten.

Ledig leilighet i 
Boligavdelingen
Leiligheten er på ca. 40 m². + bod og stort soverom.
Husleie er på kr 4.298- + strøm kr 1.005,- pr. måned.
Innflyttingsklar snarest. Det kan søkes om bostøtte.

nærmere opplysninger og søknadsskjema fås ved 
henvendelse til Helse- og omsorgskontoret 
tlf 72 40 25 05/03 
Søknad sendes: Rennebu helsesenter, Gamle kongevei 
39A, 7391 Rennebu.
Søknadsfrist: 03.04.2015

Biblioteket
Vi holder stengt i påskeuka.
Siste åpningsdag før påske: Torsdag 26.3. kl 16-19.
Vi åpner igjen onsdag 8.4. kl 10-13.
 
Riktig god påske til alle!

Rennebu kommunes 
Kulturpris 2015
Rennebu kommunes kulturpris har som formål å 
stimulere kulturarbeidet i kommunen og gjennom prisen 
vise at det offentlige anerkjenner og setter pris på det 
frivillige kulturarbeidet som utføres.

Kulturprisen deles ut til enkeltpersoner eller grupper med 
tilknytning til Rennebu kommune. Lag, foreninger eller 
institusjoner i Rennebu kan også tildeles prisen.
enkeltpersoner, lag og foreninger kan sende inn skriftlig og 
begrunnede forslag til kandidater til kulturprisen innen fris-
ten den 1. mai.
opplysninger om kandidatene behandles fortrolig.

Tilflytter-
gruppa med 

ny giv
Det er bestandig trive-
lig å bli ønsket velkom-
men når man flytter til 
en ny plass, og også det 
å få nyttig informasjon 
om aktiviteter og tilbud 
som fins i bygda er vik-
tig for å komme seg inn 
i lokalmiljøet. 

Dette var tanken bak da 
tilflyttergruppa i Rennebu ble 
etablert for omtrent fire år 
siden. Ragnhild Grendal har 
vært med helt fra starten, og 
etter en liten downperiode har 
hun nå tatt initiativ til å blåse 
nytt liv i prosjektet. 

Informasjonsmappe
Rennebu kommune er 

også en viktig samarbeidspart-
ner for tilflyttergruppa, og har 
blant annet bidratt i arbeidet 
med å lage informasjonsmap-
per til nye innbyggere. Denne 
må jo jevnlig oppdateres, 
og denne oppgaven er det 
Servicetorget som står for. 

- Det er et viktig arbeid til-
flyttergruppa gjør, og vi syns 
det er positivt at vi kan bidra 
litt for å støtte opp om pro-
sjektet, sier rådmann Birger 
Hellan. 

Tilflyttervert
Tanken er at alle grender 

skal ha egne tilflytterverter 
som kan ta i mot innflyttere og 
ønske dem velkommen. Veldig 
mange gjør jo selvsagt dette 
uansett når det kommer nye 
folk i nabolaget, men ifølge 
Ragnhild Eklid er det likevel 
viktig å ha et system slik at 
ikke noen faller utenom.

- Vi ser jo at de fleste set-
ter stor pris på at noen rin-
ger på døra og ønsker dem 
velkommen. Dessuten er det 
jo givende for oss som er til-
flytterverter også, og man får 
mange trivelige bekjentskaper 
etter hvert. Jeg håper mange 
syns dette høres spennende 
ut, og hvis noen kan tenke 
seg å bidra som tilflyttervert 
er det bare å ta kontakt med 
Frivilligsentralen, eller direkte 
med meg, oppfordrer Eklid. 

Av Mona Schjølset

du kan 
også lese 

Rennebunytt 
i pdf-format på 
rennebunytt.no
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Påskepøbb
Fredag 27/3: Hem te påsk
Lørdag 28/3: påskenøtter (quiz)
Fredag 3/4: Trubadur på terrassen på 
 dagen, åpen pøbb i 
 kjelleren om kvelden

Bygdapøbben – hele bygdas møteplass
åpen fredag og lørdag hele året

Transport med lastebil og traktor

alle fraksjoner i knust fjell og naturgrus
Leverandør av grus

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

Hyttetomter til salgs

tlf 926 46 626 - www.grusirennebu.no

Berkåk - tlf 72 42 74 45

Møbler –
hyttemøbler

man-fre 10-17  –  lør 10-14

Tradisjonelt 
Elmwood spisebord 
med innleggsplate i 
naturvennlig resirkulert alm!

Raffles spisestol
Pen og nett Raffles spisestol 
med stoff i en kombinasjon av 
lin og bomull. 

Stort utvalg i 

gule blomster til påske!

Ildtopp og 
påskeliljer 
NÅ kr 39,-

Stikk innom vår
nyoppussede butikk

Mediaprofil er et allsidig reklamebyrå og grafisk verksted som tilbyr et 
bredt spekter av tjenester innen trykk, grafisk design og reklame. 

Vi kan bl.a. hjelpe deg og din bedrift med
• logo og grafisk profil
• brosjyrer i små og store opplag
• redigering og produksjon av bøker
• plakater og banner
• nettsider for små og mellomstore bedrifter
• forretningsmateriell / postalia 
• skilt og vindusdekor

tlf 72 42 76 66 - mediaprofil.no

Mediaprofil
- reklamebyrå 
og grafisk 
verksted

Vi har egen digitalprint med rask og sikker levering av trykksaker!
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Det ligger i vår natur

Trondhjems Turistforening

SØNDAG 14. JUNI 2015

Meld deg på: www.topp7.no

Trondhjems Turistforening

TROLLHEIMEN
Jøldalshytta:  27. mars - 12. april

Gjevilvasshytta:  27. mars - 12. april

Trollheimshytta: 27. mars - 6. april

SYLAN
Nedalshytta:  27. mars - 12. april

Storerikvollen:  27. mars - 19. april

Schulzhytta:  27. mars -  6. april

Velkommen til påskeåpne hytter!
TTs hovedpartner:

TTs turpartnere:

Fo
to

: R
og
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krk.no  I   72 42 80 00  

GOD ENERGI TIL FOLK

Kjøp kraft basert på 
innkjøpspris hos oss

• Trygt
• Enkelt
• Gebyrfritt

GOD ENERGI I ALLE ROM

Vi er en autorisert installatør tilknyttet Norgeseliten, og tar oppdrag innen

• Elektriske installasjoner
• El-kontroll
• Enøk 
• Varmestyring  
• Alarmanlegg  
• Lysstyring  
• Tele- og datanettverk

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

Flyttesalg!
Snart flytter vi over på Torget,

og trenger hjelp til å tømme lageret
– mange gode tilbud!

Åpningstider påska
man 30. mars 9-17
tirs 31. mars 9-17
ons 1. april 9-14
påskeaften stengt

følg oss på facebook

Rennebu

27,8 cm

Har du en jobb du trenger noen til å utføre?
Vi i Bygdeservice vil gjerne prøve å hjelpe deg.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud

Telefon 959 18 815

Snekkering, hytter,
restaurering, tilbygg

Snømåking, brøyting
Hagearbeid, trefelling, plenklipping
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Sound og Music i 
Rennebuhallen

26.-27. februar 2016 er det igjen klart for musi-
kal i Rennebuhallen, med lokale aktører i 
alle roller. Denne gangen er det den velkjente 
Sound of Music som skal settes opp, og initia-
tivtakerne er allerede i full gang med planleg-
gingen. 

Arkivbilde fra fjorårets oppsetning Mamma Mia.

- Fjorårets Mamma Mia prosjekt ble en kjempeopple-
velse, så vi regner med mange har lyst til å være med denne 
gangen også. Nå skal det jo også være med unger i forestil-
lingen, så dette blir kjempespennende, sier prosjektleder 
Ann Kristin Haugerud 

Infomøte og audition
Prosjektgruppa satser på å komme i gang med forbe-

redelsene allerede i vår, og 8. april arrangeres det informa-
sjonsmøte for alle interesserte. Også i år vil det bli avholdt 
audition for å finne ut hvem som skal bekle de ulike rollene.

- Det høres jo litt skummelt ut med audition, men erfa-
ringene fra i fjor tilsier at dette ble en helt grei opplevelse for 
de fleste. Det er jo først og fremst for å kartlegge hvem som 
passer i forskjellige roller, og vi legger naturligvis stor vekt på 
hva aktørene selv ønsker, sier Haugerud. 

Nærmere informasjon og påmelding: 
ann.haugerud@rennebu.kommune.no /  934 26 844

Tuva på Trøndelag Teater
I vår slår Trøndelag Teater på stortromma når The Sound of Music – en av 
verdens mest kjente musikaler – endelig finner veien til Hovedscenen. Blant 
skuespillerne er Tuva Børgesdatter Larsen fra Rennebu.

The Sound of Music er basert på en sann historie, og ble skrevet som musikal på 
slutten av 50-tallet. Rodgers og Hammersteins nydelige musikk inkluderer klassikere 

som «Edelweiss», «Sound of Music», «Do-Re-Mi» og «Climb Every Mountain». 
Etter Broadway-suksessen, ble musikalen udødeliggjort gjennom 

den prisbelønte filmatiseringen fra 1965.

Tuva ble ferdig med stu-
diet ved Musikalutbildningen 
ved Göteborg Universitetet 
for to år siden, og hun arbei-
der nå som freelancer. Hun har 
hatt roller i Sverige tidligere, 
men er nå for første gang ved 
Trøndelag Teater.

—Det er helt topp – og jeg 
er glad for å ha havna her. Det 
er godt miljø, og en gruppe 
som fungerer godt sammen, 
forteller Tuva.

— Det var bra timing, og en 
rolle som passa meg. Jeg spiller 
barnet Else von Trapp, og hun 
synger blant annet den kjente 
sangen I´m sixteen.

Det har vært prøver siden 
slutten av januar, og sist lørdag 
var det premiere. Det har vært 
mye arbeid før en kommer til 

premieren, og det er mye som 
skal på plass med blant annet 
karakterer og scene. 

Verdifull erfaring
Når Tuva jobber som fre-

elancer blir det mye farting, 
men hun synes det er  fint å 
få arbeide ved forskjellige tea-
ter og med nye folk. Det gir 
verdifull erfaring på forskjellig 
måter. 

— Jeg synes jeg har en fin 
jobb. Den er krevende, men 
stor sett topp. Det er ingen ni 
til fire jobb, men jeg trives vel-
dig godt og angrer ikke på val-
get. 

På scena hver kveld
Tuva er på scena hver kveld 

under forestillingen, og de som 

vil oppleve Tuva på hjemlige 
trakter har nå sjansen. 

— Det har tatt helt av 
med forespørsel på billetter. 
Forestillingen har solgt uvanlig 
godt, så de som vil se stykket 
må bare kaste seg ut å kjøpe 
billetter. Det er kjempeartig 
med så stor respons, sier Tuva.

Stykket tas av plakaten den 
20. juni, og da blir det en snar-
tur til Sverige for Tuva, før hun 
tar sommerferie. Hun trives 
også godt i Sverige, og har nye 
jobber på gang der.

Tekst: Dagfinn Vold

Tuva Børgesdatter Larsen spil-
ler jenta Else von Trapp i opp-
setningen Sound of Music på 
Trøndelag Teater.

På Rennebu.com 
får du oversikt over 

det som skjer i Rennebu 
under HVA SKJER?
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Regler for 
snøscooter-kjøring
Utvalg for miljø, teknikk og landbruk fattet i
møte 9. desember 2009 vedtak 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  
 kjøre 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 
 (inkl. 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 
dispensasjoner gitt med hjemmel i forskriftens 
§§ 5 og 6. I tillegg gjelder kjøretidsbestemmel-
sene der kommunen har satt de som vilkår i til-
latelser 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 
gjelder bl.a. motorferdsel i jord- og skogbruks-
næring.

Trafikksikkerhetsplanen 
for Rennebu kommune

Vi ønsker innspill om forhold i trafikken som 
oppfattes som utrygge både for gående og 
kjørende. Forholdene må beskrives gjerne med 
forslag til forbedringer. Trafikksikkerhetsutvalget 
vil bruke innspillene som grunnlag for revi-
dering av TS-planen og for TS-befaring.

Frist for å komme med innspill er 9. april. 
Send disse til Rennebu kommune pr. brev eller 
e-post: postmottak@rennebu.kommune.no
Adresse: Myrveien 1, 7391 RenneBU

Trafikksikkerhetsutvalget i Rennebu kommune

Navn Telefon Adresse Soner
Alf Erik Lånke 91 84 60 29 Nerskogen, 7393 Rennebu 1,2,3, 4
Arild Stene 90 60 42 07 Grindal, 7393 Rennebu 1 og 2
Arnstein Krokhaug 90 78 88 90 Innset, 7398 Rennebu 4, 6, 7, 8
Olav Stavne/Asbjørn Stavne 90 88 09 86 Stamnan, 7392 Rennebu 2, 3 og 4
Bjørn Eithun 41 41 51 47 Innset, 7398 Rennebu 6 og 8
Bjørn Tore Dullum 97 07 90 05 Stamnan, 7392 Rennebu 1,2,3,4, 5
Einar Holden/Jan Eirik Holden 97 50 85 44/91 81 50 47 Ulsberg, 7398 Rennebu 4
Erling Nygård 99 74 25 51 Innset, 7398 Rennebu 6 og 8
Frode Havdal 95 21 56 40 Gisnadalen, 7397 Rennebu 4
Harald Kvam 99 74 25 52 Nerskogen, 7393 Rennebu 1 og 2
Ivar T. Hoel 90 72 13 36 Stamnan, 7392 Rennebu 1,2,3,4, 5
Ivar Næverdal               92 61 28 99            Innset, 7398 Rennebu                6 og 8
Joar Skamfer 93 20 91 17 Berkåk, 7391 Rennebu 6
John Arve Nybro 91 83 72 09 Øvre Bergslia 23,7336  Meldal 1,2,3, 5
John Håkon Hoset 48 11 55 15 Grindal, 7393 Rennebu 1,2, 3
John Olav Halgunset 99 58 07 75 Innset, 7398 Rennebu 7
John Olav Vognild 41 65 45 16 Nerskogen, 7393 Rennebu 1,2, 4
John Sivert Hoel 41 68 31 32 Vooo, 7393 Rennebu 2,4, 5
Jon Austberg/Odd Bj. Havdal 41 53 39 67/90 91 54 48 Ulsberg, 7398 Rennebu 6 og 8
Karl Magnus Holberg 41 27 25 97 Nerskogen, 7393 Rennebu 1,2,3, 4
Kjell Lund/Henrik Lund 724 26 414 Nerskogen, 7393 Rennebu 1, 2
Kjell Sæther 90 63 72 93 Grindal, 7393 Rennebu 1,2,3,4, 5
Knut Berntsen 91 71 79 83 Skugglia, 7391 Rennebu 6
Knut E. Sponaas 95 15 01 45 Grindal, 7393 Rennebu 1,2, 3
Knut Haugen /Arnt Haugen 92 66 11 00/98 81 55 25 Stamnan, 7392 Rennebu 1,2,3, 4
Kristian Aasbakk 98 23 26 44 Orreveien 3, 7391 Rennebu 6
Kåre Inge Nygård 92 81 54 75 Ulsberg, 7398 Rennebu 6, 7
Kåre Jan Flotten 48 10 72 17 Ulsberg, 7398 Rennebu 6, 7
Lars Stokke/Hallgeir Stokke 90 86 48 67 Innset, 7398 Rennebu 6,7, 8
Morten Eiolf Eggan 48 29 28 57 Ulsberg, 7398 Rennebu 6
Nils Flå 41 55 39 04 Grindal, 7393 Rennebu 1, 2
Ole Kristian Olsen 97 03 47 26 Gisnadalen, 7397 Rennebu 4
Ove Einar Drugudal 95 18 53 62 Voll, 7393 Rennebu 1,2, 5
Ove Roger Rømo 91 85 63 23 Grindal, 7393 Rennebu 5
Rennebu Bygdeservice v/Rune Hilstad 95 91 88 15 Grindal, 7393 Rennebu 1
Rennebu Grus AS, v/Torstein Engen 94 48 78 76 Berkåksmoen 2, 7391 Rennebu 6, 8
Rune Hilstad 99 30 78 23 Orklaveien 114, 7335 Jerpstad. 1
Sveinung Kosberg/Oddvar Bjerkås 91 64 04 73/91 63 95 58 Berkåk, 7391 Rennebu 6
Terje Frøseth 90 19 15 79 Grindal, 7393 Rennebu 1,2,3,4, 5
Torbjørn Sanden 90 62 35 07 Grindal, 7393 Rennebu 1,2,3,4, 5

oversikt over leiekjørere snøscooter 
for vintersesongen 2014/2015
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 2014 - 2015 
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

Kunngjøringer
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Kunngjøringer
Årsmøte 

Austre Rennebu grunneierlag

Skytterhuset Gammelstødalen 
onsd. 15. april 2014 kl. 19.30

Se info 
http://www.utmarksradet.no/

Årsmøte 
Innerdalsveien 

onsdag 8. april kl 20 00 
i Kroken Bakeri.

Sakliste ligger på innset.nu

Våronnarbeid 
utføres!

Tørrgjødsel og tallespredning. 
proff vogn med veieceller 

og GpS.
Såing, harving og pløying.

Ta kontakt for 
et uforpliktende tilbud!

Sondre Rikstad 
mob 971 01 377

Basar på 
Sandbrekka
fredag 27. mars kl 19.30.

Loddsalg, åresalg, tombola. 
Salg av kaffe og kaker.

Velkommen!             
arr: Stamnan grendalag

Takk
for all oppmerksomhet i 

anledning min 90-årsdag.
Martin

Krogenes salong 
3+1+1 selges kr 2.500,-

Tlf 992 58 449

Leiekjøring 
til påske?

Løyve i sonene 1, 2, 3, 4 og 5

Ivar T. Hoel
mob 907 21 336

Stamnan, 7392 Rennebu

Lærlingplasser 2015
Vi søker
Lærlinger innenfor: Helsearbeiderfag, Barne- og ungdoms-
arbeiderfag, IKT- servicefag, Institusjonskokkefag, 
Aktivitørfag og Renholdsoperatørfag.

Beskrivelse av arbeidssted
Innenfor de ulike tjenesteområder i Rennebu kommune iht 
fagplan i faget.

Hovedarbeidsområder
Innenfor fagplanen i faget.

Ønskede kvalifikasjoner
Bestått eksamen, grunnkurs/VG1 og VK1/VG2.
Vi ønsker motiverte lærlinger.

Nøkkelverdier
Rennebu kommunes nøkkelverdier er styrende for organisa-
sjonen.
Se  http://www.rennebu.kommune.no/Administrasjonen/
etikk/Vaare-noekkelverdier  

Vi tilbyr
Varierte arbeidsoppgaver iht fagplanen og god oppfølging i 
lærlingtiden.
Lønn etter avtaleverk.

Søknadsfrist: 06.04. 2015

Kontaktperson:
Personalrådgiver Per Ivar Wold, tlf 72 42 81 00 eller 
e-post: per.wold@rennebu.kommune.no

Ferievikarer helse og omsorg
Vi søker
Ferievikarer innen hjemmesykepleien, hjemmehjelp, syke-
hjem (pleie, kjøkken, renhold), boliger for fysisk/psykisk 
funksjonshemmede og avlastning barn og unge

Hovedarbeidsområder
pleieoppgaver innenfor helse og omsorg

Ønskede kvalifikasjoner
Sykepleiere, vernepleiere
Hjelpepleiere/omsorgsarbeidere/helsefagarbeidere
Sykepleiestudenter, vernepleiestudenter, studenter, ufaglærte 
eller andre med relevant praksis eller utdanning.

Stillingene i hjemmesykepleien/hjemmehjelp forutsetter 
førerkort kl. B.

Nøkkelverdier
Rennebu kommunes nøkkelverdier er styrende for organisa-
sjonen.
Se  http://www.rennebu.kommune.no/Administrasjonen/
etikk/Vaare-noekkelverdier  

Vi tilbyr
Varierte arbeidsoppgaver  
Lønn etter avtaleverk

Søknadsfrist: 22.03.2015

Kontaktperson
elisabeth Tamnes, Leder sykehjem, tlf 72 40 25 21, 
mobil 406 10 130, elisabeth.tamnes@rennebu.kommune.no
Hanne Kristin Rise, Leder tjenesten for funksjonshemmede, 
tlf 72 40 25 10, hannekristin.rise@rennebu.kommune.no

Felles for begge utlysningene
Søknad sendes
Rennebu kommune benytter elektronisk søknadsprosess. 
dette betyr at kun søknader sendt via vårt elektroniske 
søknadssystem vil bli tatt i betraktning. det er viktig at du 

tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer 
din CV i søknadsskjemaet. DET ER IKKE MULIG Å SENDE 
Med VedLeGG. Attester og vitnemål må derfor medbringes 
til intervju. 

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.
dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, 
må dette begrunnes. opplysninger om søkeren kan bli 
offentliggjort, selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på 
søkerlisten.

36 sommerjobber for ungdom 
nå utlyses 36 sommerjobber for ungdom fordelt over 3 uker 
for den enkelte.

Sommerjobbene er innenfor følgende enheter:
A) 6 sommerjobber ved Innset og Vonheim barnehage.   
 Fordelt 2 ved Innset (uke 26, 31,32,33) og 
 4 ved Vonheim (uke 26 – 33).
B) 11 sommerjobber ved Teknisk (uke 26 - 33). 
 Ønskelig med bakgrunn i  byggfag, elektro, maling, rør
 legger eller mekanikk. Minst to må ha førerkort for 
 minimum traktor. Jobbene blir tildelt i 3 eller 4 uker  
  sammenhengende. en av jobbene er renhold og ønskelig 
 med noe erfaring fra renhold.
C) 2 jobber  innenfor  kirkegårdene i kommunen (uke 26-28 
 og 31-33).
d) 2 jobber innenfor Barnas naturverden  (uke 27 - 29). 
 Vedlikehold av hytter: beising/ tetting og rydding rundt 
 hytter. Vedlikehold av stier: Merking, rydding, skilting og 
 merking av ”nye” stier. Ønskelig at du har førerkort og  
 disponerer bil samt erfaring fra denne type arbeid.
e) 4 sommerjobber ved Voll barnehage og Voll SFo 
 (uke 26 - 33).
F) elever som i dag går i 9. og 10. klasse har mulighet til å 
 søke sommerjobb i uke 27 -32 ved Rennebu sykehjem.  
 11 elever vil få tilbud om jobb. perioden vil bli oppdelt i 
 2 perioder på 3 uker.

• Rennebus nøkkelverdier er styrende for organisasjonen

Vi tilbyr:
• Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i 3 uker. 
 Muligheter for inntil 4 uker ved Teknisk. Ukene kan ikke 
 deles opp
• Avlønning etter gjeldende tariff 
• Opplæring blir gitt

For nærmere opplysninger: Kontakt styrer Marta Hage ved 
Innset og Vonheim bhg, tlf 72 42 81 90, rektor Heidi Reitås 
Sæter ved Voll skole og bhg, tlf 72 40 25 80, leder Arne 
Meland ved Teknisk, tlf 72 42 81 51, leder elisabeth Tamnes 
ved Rennebu alders- og sykehjem, tlf 72 40 25 21 og perso-
nalrådgiver Per Ivar Wold, tlf 72 42 81 00.

det kan kun søkes på stillingen gjennom elektronisk søk-
nadsskjema på www.rennebu.kommune.no under ”Stilling 
ledig” – ”Rennebu kommune” – ”Selvbetjening” innen 22. 
mars  2015. det må søkes på hver enkelt jobb iht bokstav.

Kontakt Servicetorget i Rennebu ved evt. spørsmål om søk-
nadsskjema,
Tlf 72 42 81 00 eller postmottak@rennebu.kommune.no 
 
Søkerlisten kan bli offentliggjort jmf. offentleglova § 25.

                                                                                                              
- Rådmannen
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ReTURAdReSSe: Rennebu nytt c/o Mediaprofil as, Myrveien 4, 7391 RenneBU

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

Din lokale
rørlegger

Vi hjelper deg med alt fra tett sluk til
bygging av drømmebadet og mer

miljøvennlig oppvarming av boligen din.

Telefon  72 42 64 64/464 49 272
post@arhelgemo.no – www.bademiljo.no

Industriveien 4, 7391 Rennebu

man-fre 08.00 - 16.00
lør 10.00 - 13.00

Dette skjer i Rennebu!
27.03 Basar Sandbrekka 19.30
01.04 Påskemøte Hoelsmoen 19.00
01.04 Pub Furuly, nerskogen 20-01
1.-3.04 Påskemøter Hoelsmoen
02.04 Gudstjeneste  Rennebu kirke 11.00
02.04 Påskemøte Hoelsmoen 20.00
03.04 Påskemøte  Hoelsmoen 11.00
03.04 Påskemøte  Hoelsmoen 20.00
07.04 Middagsstunden Hoelsmoen 11.00
07.04 Formiddagstreff omsorgsboligen 11.00
07.04 Strikkekaffe Hyggen 19.00
08.04 Formiddagstreff Menighetshuset 11.00
08.04 Kvinnegruppemøte Friv.sentralen 19.00
08.04 Årsmøte Innerdalsveien Kroken bakeri 20.00
09.04 Småbarnstreff med babysang Friv.huset 12-14
12.04 Årsmøte, Ungdomslaget Framtidsvon Sandbrekka 20.00
13.04 Søndagsskolen og Yngres Misjonshuset 17.30
15.04 Trim m/LHL oppmøte Torget 17.00
15.04 Årsmøte Rennebu Austre  Gammelstødalen 19.30
16.04 Småbarnstreff, stressmestring Friv.huset 12-14
16.04 Årsmøte, Rennebu Historielag Jutulstuggu 19.30
17.04 Kirkekonsert med Astrid Sugaren Rennebu krk 20.00
19.04 Storfamiliesamling Hoelsmoen 18.00
 
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

For oppdatert kalender gå inn på 
Rennebu.com

Foto: TT


