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Sommeren står for tur.  En hektisk periode for mange munner nå ut i 
ferie, og vi skal nyte sol og varme noen måneder. 

Foruten de daglige gjøremålene har det for min del vært mye 
kommunereform. I skrivende stund har vi gjennomført to folkemøter, og 
vi skal nå i gang med innbyggerundersøkelsen. Det har vært meget godt 
oppmøte med gode meningsutvekslinger rundt vår felles fremtid. Disse 
gir rom for refleksjoner frem til kommunestyret skal bestemme veien 
videre på slutten av juni. 

Det skjer mye i Rennebu om dagen og jeg blir oppriktig glad når jeg ser 
den store aktiviteten. I Tronskogen bygges det flere eneboliger, vi utvider 
boligfeltet i Tronskogen, på Bakkan står det snart leiligheter ferdige, 
i Løkkjveien er infrastrukturen klar, vi planlegger rehabilitering av 
sykehjemmet samt samfunnshuset og Rennebuhallen er under oppussing 
og vil stå klar til høstens store begivenheter. 

Ikke minst skjer det mye utover i grendene. Nye fjøs er bygget og nye 
hytter kommer stadig til. Det er gjennomført en hytteundersøkelse i 
Rennebu hvor det er meget gledelig å se at så mange av de spurte er 
veldig fornøyd med å være hytteeier i Rennebu. Dette skal vi ta vare på, 
og undersøkelsen vil være et viktig verktøy for oss i videre arbeid med 
hyttesatsingen i Rennebu.

Jeg er også veldig stolt av det som skjer i Rennebu denne sommeren. 
I forhold til turisme og kulturelle arrangement har jeg spesielt lyst å 
nevne et yrende seterliv. Setrene er tuftet på gamle landbrukstradisjoner, 
og har vært enormt viktig i forhold til det fine kulturlandskapet vi kan 
tilby våre besøkende i dag. Her kan du blant annet oppleve dyrelivet 
på Hæverfallsetra, få gode kulturopplevelser på Håggåsetra, kjøpe 
velsmakende seterprodukter på Svartdalssetra og Jelsetra, eller nyte en 
konsert på Olsmedalssetra. 

Nerskogen er et godt utgangspunkt for Trollheimen hvor provianten 
kan handles på Nerskogen landhandel. På Nerskogen arrangeres 
Nerskogsrittet nå i juni, mens til høsten vil Jarle Bernhoft med co 
underholde på Nerskogskonserten.

For de mer urbane kan det anbefales å oppleve trubadurkveld ene på 
Bygdapuben eller ta en tur på torget hvor det finnes muligheter for å 
fornye garderoben eller ta en kopp kaffe med et kakestykke eller et godt 
smørbrød til. Ved Buvatnet er det muligheter for å ta seg en dukkert. Her 
finner man også volleyballanlegg på stranda.

Er du fiskeinteressert finnes det uendelige muligheter, og jeg anbefaler å 
oppsøke ett av de flotte fjellvannene i Rennebu. Du vil garantert få en fin 
opplevelse i kombinasjon med den flotte naturen vi har. For de som vil 
jakte på storruggen har vi Orkla, en av landets aller beste lakseelver, som 
renner som en livsnerve gjennom store deler av kommunen.

Det er umulig for meg å nevne alle de fine aktivitetene som skjer i 
Rennebu i sommer, men ta kontakt med Bygdasentret for informasjon 
og tips om aktiviteter og opplevelser i Rennebu denne sommeren.

Vi har mye å by på i Rennebu, og jeg anbefaler disse særegne 
mulighetene på det varmeste.

Ønsker alle en riktig god sommer!

Med vennlig hilsen

Sommer :-)
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Denne maten er kortreist

Daglig leder Toril Dullum 
Lund på Nerskogen landhandel 
syns det er viktig å ha lokale pro-
dukter i nærbutikken. Spesielt vik-
tig blir det kanskje når hyttemar-
kedet er en så viktig del av kunde-
grunnlaget. Hun bekrefter også at 
hytteboerne ofte etterspør lokale 
produkter.

— Folk begynner å bli kjent 
med produktene. Når de har smakt 
på en god ost fra Grindal, kommer 
de gjerne tilbake og vil kjøpe mer, 
forteller Dullum, som har inntrykk 
av at folk stadig oftere velger lokale 
produkter når de skal unne seg en 
ekstra godbit i helga.

Her følger en oversikt over 
hvor du kan få kjøpt småskalamat 
fra Rennebu:

Hognamat
I vareutvalget finner du blant 

annet fårepølse med rips, hjorte-
morr, moskuspølse, biffchorizo, 
kalvesalami, chorizosnacks, vilt-
snacks og Hognamats prisbelønte 
fenalår.

Utsalgssteder i Rennebu: Bake-
rikafeen, Bygdasenteret (begge på 
Berkåk) og Nerskogen landhandel. 

Grindal Ysteri
Produserer flere osteslag av 

ku- og geitemelk. Ysteriet ligger på 
Grindal, og i vareutvalget finnes 
blåskimmelosten Råblå, fetasoten 
Uhøvla og andre oster av svært 
høy kvalitet. Bedriften produserer 
også yoghurt.

Utsalgssteder i Rennebu: Bake-
rikafeen og Nerskogen landhandel. 
Gardsbutikken til Grindal ysteri 

i Jelan på Grindal, har åpent hver 
fredag.

Kroken Bakeri
Bakeriet ligger på Innset og det 

produserer ulike typer bakverk, 
både storbrød og kaffebrød, lefser 
og flatbrød.

Produktene er å få kjøpt på 
Bygdasenteret, Nerskogen land-
handel og på eget utsalg med kafe 
ved Innerdalsveien på Innset.

Trollheim kjøtt
Kjøttprodukter av limousinfe 

fra Svengård på Nerskogen. Pro-
duktene foredles av Hognamat; 
Trollheim burger, Limousin biff-
kjøtt og Trollheim tørket kjøtt.

Produktene er å få kjøpt på 
Nerskogen landhandel.

Bygdasenteret (Berkåk)
selger produkter fra Hognamat 

(spekemat samt rull/sylte til jul). 
I tillegg selges flatbrød og smurt 
tjukklefse fra Kroken Bakeri 

Nerskogen landhandel: Sel-
ger produkter fra Trollheim kjøtt, 
Grindal Ysteri, Kroken Bakeri og 
Hognamat.

 
Bakerikafeen (Berkåk)

Selger produkter fra Hognamat 
og Grindal Ysteri.

Bygdapøbben (Berkåk)
Vil etter hvert ta inn øl fra 

Rodebakk Gårdsbryggeri.
SPAR Berkåk opplyser at man 

har planer om å ta inn småskala 
matprodukter fra Rennebu.

Av Fredrik Kosbergløkk

Det finnes flere småskalaprodusenter 
av mat med høy kvalitet i Rennebu. 

Nerskogen landhandel er ett av stedene som ønsker 
å profilere lokale produkter.

Ingrid viser frem at Nerskogen Landhandel selger matvarer fra Trollheim, Kroken Bakeri, Hognamat og Grindal Ysteri. Foto: Dagfinn Vold
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Stifinner 
Joakim

Joakim G. Eide er hektet på stisykling. 
Derfor bruker han mye av fritida si til å rydde, 

merke og tilrettelegge stier både i nærområdet 
og litt lenger unna, 

for sykkelturer i marka og på fjellet.

Joakim G. Eide sykler ned fra toppvarden på Ramshøpiken. 
Foto: Terje Aamodt

Kristian Brønstad, Jens Petter Skårsmoen og Sondre Børgeson Larsen på tur 
oppover Hostostradaen. Treklopper er lagt over noen myrpartier for å skåne 

naturen og å øke sykkelopplevelsen. Foto: Terje Aamodt

Trygve Sande og Joakim G. Eide sykler svabergsryggen på tur ned fra 
Ramshøpiken mot Hevertjønna. Kan du se selehuset? Foto: Terje Aamodt.
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Det er mange stier og småveier i marka rundt Krokbekken, små-
bruket Joakim og samboer Silje Kristin Granum, tok over etter forel-
drene hans for tre års tid siden. 

- Jeg vokste opp med en sterk turkultur. Vi ungene ble tatt med 
på vogn- og rideturer, og skiturer var jeg med på fra jeg var stor nok 
til å sitte i pulk. Det var sau som var hovednæringa på bruket, og 
både slipp, tilsyn og sanking medførte mange turer i marka i løpet av 
sommeren og høsten, forteller han.

Sykling kom inn da han var i konfirmasjonsalderen og konfirma-
sjonspengene gikk til nettopp den første skikkelige offroaderen.

Klatrer i Nordsjøen
Etter hvert dro Joakim friluftslivet adskillig lenger enn mamma 

Grethe og pappa Edvin. Fjellturene ble lengre og mer krevende. 
– Jeg ble mer og mer fascinert av det å beherske friluftslivet med 

enkle midler, og det å klare seg under vanskelige forhold i naturen, 
sier Joakim.

Sykkelen kom mer i bakgrunnen, samtidig som fjellklatring lok-
ket med nye og større utfordringer. Selv om Joakim har gått i farens 
fotspor og utdannet seg til rørlegger – tok han det endelige yrkesval-
get et godt stykke videre. Gjennom klatrermiljøet kom han i kontakt 
med Aak Energy Sevices AS i Åndalsnes. Der kombineres klatrekom-
petanse og teknisk kompetanse til å gjøre krevende jobber på oljein-
stallasjoner i Nordsjøen.

- Det kalles tilkomstteknikk. Arbeidet er sterkt styrt av sikkerhets-
prosedyrer. Kort fortalt kan vi si at vi har utstyr og kompetanse for å 
klatre og jobbe utenfor sikre ferdselssoner, forteller den sindige inn-
setingen.

På den smale sti
Senere traff han kjæresten Silje som viste han hvilke utfordringer 

som kunne ligge i sykling på smale og til dels bratte stier. 
- Silje ante vel ikke den gang at hun med det skapte et notorisk 

stimonster, humrer Joakim. 
Et par år før, og i tiden etter at han flyttet hjem til Krokbekken 

i Seierdalen på Innset, har han engasjert seg sterkt i arbeidet med å 
legge til rette nye stier og ruter både i nærområdet og litt lenger unna 
i Oppdal og andre deler av Rennebu. Skogsveier, dyretråkk og andre 
stier blir ryddet for kvist og sydd sammen til en sammenhengende 
linje. Der det er for bløtt, legges det ned klopper for at sykkelen ikke 
skal ødelegge underlaget. Det er viktig at sporene i naturen skal bli 
minst mulig, men i likhet med all annen ferdsel, setter også sykkelen 
merker. Forskjellen er at vi ikke er så vant til å se sykkelspor langs 
stien enda.

- Vi snakker også med grunneierne der det er behov for å legge til 
rette for å få til en bra sykkelsti, sier Joakim Eide. 

Selv om syklisten i prinsippet har de samme rettighetene som 
vanlige turgjengere, til fri ferdsel på fjellet og på stier i skogen, mener 
han at det er viktig å ta hensyn til andre brukere. 

- Så langt har jeg bare møtt positivitet og nysgjerrighet på turer 

med sykkelen her i Rennebu. Jeg mener det er viktig at vi forskjel-
lige brukere av stiene respekterer hverandre og viser hensyn. Turgå-
eren må være storhjertet nok til å dele med syklisten og syklisten må 
være klok nok til å tilpasse farten. Her hviler det et stort ansvar som 
går begge veier! Når det er sagt kan det på enkelte steder med stort 
påtrykk, være naturlig å legge sykkeltraseen utenom der det ferdes 
mange til fots. Som stolt stisyklist inviterer jeg forøvrig alle turgåere 
også til å besøke de stiene som er initiert av syklister.

Hostostradaen
Et viktig prosjekt der Joakim har lagt ned utrolig mye arbeid, er 

«Hostostradaen», en vel tilrettelagt sykkelsti i området sør for Seier-
dalen, mot Hostoa og det nordligste punktet Hostopiggen.

- «Hostostradaen» som er ti km tur/retur, har start fra grustaket 
ved Gisna. Den ble begynt syklet i 2011 og det har vært en økende 
interesse for sykling der. For moro skyld hengte jeg i 2014 opp ei lita 
tavle underveis på stien, der passerende ble bedt om å sette en strek 
for hvert besøk. Statistikken forteller at i 2014 var det besøk av 140 
syklister og 96 turgåere. I 2015 var antallet økt til  220 besøkte syklis-
ter og 154 turgåere.

- Det er veldig moro å se at så mange har nytte av stien og at jeg 
bidrar til at folk får en fin friluftsopplevelse. Når jeg har syklet der 
selv har jeg møtt på mange smil underveis, det gir en god følelse, sier 
stisyklisten fra Krokbekken.

Topptur til Ramshøpiken
Gjerne sammen med andre stisykkelvenner, er han ofte å se ute 

med tohjulingen både på denne stien og andre traseer i Rennebu og 
Oppdal. Ramsfjella er det fjellområdet i Rennebu som han har størst 
forkjærlighet for.

- Sykling til Ramshøpiken er en av de virkelig fine fjellturene med 
et allerede solid klassikerstempel, det gjelder både turen opp og ikke 
minst turen ned igjen! Du starter fra Hæverfallsætra og sykler innover 
fjellet på en sti på sørsiden av elva Hævra, parallelt med stien til Bar-
nas Naturverden. Underveis på de seks kilometerne til toppen får du 
en formidabel utsikt. Formen på Ramshøpiken tilsier på avstand, at 
her er det ikke spesielt egnet med sykkel, men så viser det seg på nært 
hold at nettop dette er kremen av sykkelturer med svabergssykling og 
skikkelig høyfjellsfølelse, forteller Joakim G. Eide.

Han anbefale gjerne å forlenge turen ned igjen forbi Hæverfall-
setra og følge Merratråkket helt ned til fylkesvegen. Dette vil gi fire 
km ekstra på sti og ei nedkjøring fra toppen på hele ti km, en av 
Midt-Norges lengste nedkjøringer.

Kort eller lang tur; Joakim G. Eides store motivasjon for arbeidet 
med sykkelstiene er at flest mulig skal føle gleden av å sykle i naturen, 
enten det er på klopper over skogsmyrene, i seige motbakker opp 
mot en fjelltopp, eller i intense utforkjøringer etter at toppen er nådd.

Tekst: Fredrik Kosbergløkk

Ramshøpiken i sikte. 12 deltakere på den uformelle samlinga «Sykkeldelisk2014» tar en pust i bakken på vei innover mot toppen.  Foto: Joakim G. Eide.
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Bærekraftig elv

Lokal drivkraft

oxygen.no

Totalleverandør innen elektroinstallasjon

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

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

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

Hytter
Restaurering

Tilbygg
Ta gjerne kontakt!

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

Åpningstider
Mand -torsd 9-18  Fredag 9-21
Lørdag 9-18 Søndag 12-16

Nerskogen

landhandel

lokal mat og lokale produkter
nystekte brød, turbøker, turkart, 

fiskekort, jaktkort, propan

Telefon 72 42 55 22/994 94 384
narbutikken.nerskogen@ngbutikk.net

www.nerskogenlandhandel.no

Vi ønsker alle velkommen til vår nye butikk!

Markastuggu
I vår kafé får du kjøpt hjemmebakte 

kaker, sveler og middag hver dag.
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Stisyklingens 
dag

Sara Granum Eide er på 
hjemmebane når hun blir med på 
Stisyklingens dag på Krokbekken. 
Foto: Silje K. Granum 

25. juni inviteres det 
til Stisyklingens dag på 
Krokbekken i regi av Rennebu 
IL sykkelgruppe. Her er det 
meningen at alle som er 
nysgjerrige på stisykling kan 
få prøve det i kontrollerte 
former på sitt nivå. En uformell 
aktivitetsdag med lave terskler, 
velegnet for barnefamilier og 
nybegynnere så vel som erfarne 
syklister.

Det blir holdt base på 
gårdstunet hvor det sykles ut 
på korte eller lange sti-runder, 
alt etter ønske. Den korteste 
stien er 700 meter der det passer 
fint med små sykler helt ned 
i løpesykkelstørrelse. Det blir 
også laget ei enkel hinderløype 
for de minste. De fleste sykler 
er egnet for denne dagen, et 
minimumskrav er at den tåler å 
trille over ei rot! Har du ingen 
sykkel kan man byttelåne. 
Bålpanne blir også fyrt opp, vel 
møtt til alle interesserte!

Stisykkel-
guide

I fjor bidrog blant 
annet Rennebu kommune 
til utgivelsen av en 
stisykkelguidebok for Oppdal 
og omegn. Joakim var en av 
tre hovedforfattere av boka. 
Han forteller at der kan du 
lese om ti fine stisykkelturer i 
Rennebu og i tillegg finne kart 
og den info du trenger for å 
ta de forskjellige turene. Fra 
Nerskogen står Gråfjellrunden, 
Brattskarvtjønnstien, Sætert-
jønnstien og Duggursknappen 
beskrevet. Ramsfjella står 
beskrevet med Merratråkket 
(ned fra Hæverfallsætra), 
Ramshøpiken og Trollhøtta. 
Fra Innset står Gråhøa, 
Hostostradaen og Stendalsegga 
i Innerdalen beskrevet. Alle er 
fine stisykkelturer hvor du selv 
kan prøve deg fram i ditt eget 
tempo. Boka kan kjøpes blant 
annet på Domus Oppdal eller 
vpg.no.

Til topps i Rennebu
Vi går den 16. topptrim-
sesong i møte med åtte 
fjelltopper fordelt over hele 
bygda. Noen i nærområdet 
for en ettermiddagstur, 
andre for en dagstur.

Vi foreslår utgangspunkt for 
turen, men dette kan du velge etter 
eget ønske.

Klippekort er utlagt på Bygda-
senteret. I tillegg finnes det i med-
lemsbladet og på www.rennebu.
com. Rennebu har fått nytt turkart 
som dekker alle postene og dette 
kan kjøpes på Bygdasenteret.

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

Studér kartet på forhånd da 
høyden over havet angitt på 
klippekortet kan være viktig for å 
finne ”riktig” topp. Husk også å 
ha med kompasset eller GPS’en 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!

Toppene ble satt ut i midten 
av mai, og er merket med skilt og 
klippetang. De hentes inn igjen 15. 
oktober.

Klippekortene leveres inn på 
Bygdasenteret og alle med opp-
nådde poeng er med på trekking av 
2 gavekort på 1000 kroner. Voksne 
8 poeng eller mer, barn under 11 år 
4 poeng og 11år til 13 år 6 poeng.

For å få godt utbytte av turen 
kan du også kjøpe det innholdsrike 
turkartet for Rennebu på 
Bygdasenteret på Berkåk.

Klippekortet (t.h.) kan også 
lastes ned fra Rennebu.com!

God tur!

2004� 2004�

TOPP Høyde Kart Utgangspunkt      Poeng

Gruvhøgda 1180 Kvikne  Storhøa 3 p

Ramshøpiken 1174 Rennebu  Hæverfallsetra 2 p

Dugurdsknappen         1063 Rennebu Leverdalen 2 p

Pikfjellet 990 Trollhetta Heldalen 1 p

Refshuskollen 985 Rennebu Stamnessætrin 1 p

Røraknipen 832 Rennebu Skjervsætrin 1 p

Jorfjellet 741 Rennebu Merkssætrin 1 p

Vorafjellet 733 Trollhetta Grana 1 p

Postene er utlagt fra 15.05 til 15.10.16                        Sum p

Navn:

Adresse:

Alder:

TOPP Høyde Kart Utgangspunkt      Poeng

Gruvhøgda 1180 Kvikne  Storhøa 3 p

Ramshøpiken 1174 Rennebu  Hæverfallsetra 2 p

Dugurdsknappen         1063 Rennebu Leverdalen 2 p

Pikfjellet 990 Trollhetta Heldalen 1 p

Refshuskollen 985 Rennebu Stamnessætrin 1 p

Røraknipen 832 Rennebu Skjervsætrin 1 p

Jorfjellet 741 Rennebu Merkssætrin 1 p

Vorafjellet 733 Trollhetta Grana 1 p

Postene er utlagt fra 15.05 til 15.10.16                        Sum p

Navn:

Adresse:

Alder:
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Finn frem med turkartet
Rennebu har fantastiske muligheter for turopplevelser i uberørt natur og frodig kulturlandskap. Dette 

informasjonsheftet med medfølgende kart gir deg et godt utgangspunkt for å utforske friluftslivet i Rennebu 
og finne gleden med å være ute i naturen.
Utgiver er Rennebu kommune, og på Rennebu.com kan du laste ned heftet som følger med kartet og se hvor 
du kan kjøpe det!
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Sommer-
åpen kirke 
på Innset

Også i år har menighets-
rådet på Innset bestemt 
seg for å holde sommer-
åpen kirke. 

- Alle lørdager i juli vil det 
være noen tilstede fra kl. 14.00-
16.00, så da er alle hjertelig vel-
kommen, sier Sigmund Joramo, 
leder i Innset menighetsråd. 

Menighetsrådet hadde samme 
tilbud også i fjor, og ifølge Jora-
mo ble det godt mottatt.

- Oppmøtet var jo selvfølgelig 
variabelt, men jeg tror absolutt at 
de som stakk innom satte pris på 
tilbudet, sier Joramo. 

Stolt av kirka
Som de fleste sikkert har fått 

med seg brant gamle Innset kirke 
ned til grunnen i 1995. Det ble 
raskt bestemt at ny kirke skulle 
bygges, og da i stor grad etter 
samme mal som den gamle. Den 
nye kirka på Innset ble innviet i 
2000, og ble et praktbygg som 
både fastboende og tilreisende 
har lært å sette pris på. 

- Vi er stolte av kirka vår, sam-
tidig som det er artig å viderefor-
midle kulturhistorien knyttet til 
det gamle kirkebygget, avslutter 
Joramo. 

Sommeråpen 
kirke 

på Innset 2016:
2/7, 9/7, 16/7, 23/7 og 30/7

kl 14.00 - 16.00

Nærmere informasjon 
www.rennebu.kirken.no

Kulturbeite med 
Stemninger

Også i år blir det Kulturbeite på Håggåsetra i Gisnadalen. I dagene 13. til 28. august blir 
det salgsutstilling med kunstnerne Tove Weie og Knut Skaun Sveen under tittelen Stem-
ninger.

Håggåsetra drives av Unni 
Larsen og Børge Dahle. Den 
fint restaurerte og tilrettelagte 
setervollen ligger idyllisk til og byr 
på fantastisk utsikt mot «sju blåner.» 
De tradisjonsrike bygningene ligger 
vakkert og sydvendt plassert i et 
fortsatt levende kulturlandskap.                                                                                                                                  
— Kvalitet, formidling og opplevelse 
står sentralt på Håggåsetra. 
Sensommerens utstilling gjen-
speiler stedets verdigrunnlag, der 
«Natur, Kultur og Menneske» 
er viktige elementer i konseptet 
«Kulturbeite» framholder Unni 
Larsen. 

Årets kunstnere har relativt uli-
ke uttrykk, og utstillingen vil der-
med få både spenn og spenning.

Billedkunstneren Tove Weie 
er utdannet ved Kunstakademiet 
i Trondheim. Hun har hatt flere 
separatutstillinger og har deltatt 
på en rekke kollektivutstillinger.  
Hennes bilder betegnes som 
svært uttrykks- og stemningsfulle. 
De gir gjerne assosiasjoner til 
landskapsformer, som til lys, 
himmel og jord, men er ikke 
gjengivelser av konkrete steder. 

— Motivene befinner seg i et 
langt friere rom der løsningene 
baserer seg vel så mye på maleriet 
og dets virkemidler, på farge, 
tekstur og komposisjon, skriver 
Harald Vårvik i omtale av en 
tidligere utstilling.

Knut Skaun Sveen er tegner og 

grafiker. Han har sin kunstneriske 
utdannelse fra Kunstakademiet i 
Trondheim, Statens lærerhøgskole 
i forming og studieopphold i bl.a. 
London.  Han har, i likhet med 
Weie, deltatt på en rekke separat 
og gruppeutstillinger.  Kunstneren 
har et sterkt forhold til sjø- og 
kystkultur, til opplevelser i og med 
natur. Dette kommer til uttrykk 
i Knuts særpregede og detaljerte 
linosnitt, da gjerne som stemninger 
i sort/hvitt.

Vertskapet på Håggåsetra ser 
fram til å kunne ønske riktig mange 
besøkende hjertelig velkommen 
på sensommerens Kulturbeite i 
Gisnadalen.

Av Fredrik Kosbergløkk
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Det vakre 
kultur-

landskapet

Rennebu har et unikt og 
levende kulturlandskap 
- takket være et aktivt 
jordbruk. Det er verdt 
å spandere en dag på 
å vandre i det flotte 
kulturlandskapet, gjerne 
langs pilegrimsleden, 
og kjenne på nærheten 
til naturen og til de som 
har vært med på å forme 
landskapet. 

Landbruket har avgjørende 
betydning for kulturlandskapet. 
Et levende kulturlandskap med 
bygninger er en vesentlig ressurs 
for stedskarakter, historisk 
identitetsfølelse og trivsel. I 
forhold til satsing på natur- 
og kulturbasert reiseliv kan et 
velholdt kulturlandskap være 
avgjørende.

Høy andel i primærnæringene
Rennebu har høy andel 

sysselsatt i primærnæringene 
(12 %) i forhold til 
landsgjennomsnittet og 
i forhold til de andre 
innlandskommunene i Sør-
Trøndelag.

I Rennebu produseres det 
hvert år:
•	 Ca 600 tonn korn - en 

person spiser 81 kilo brød og 
kornprodukter i året.

•	 Ca 8 000 000 liter melk - et 
års forbruk til ca. 90 000 
personer.

•	 Ca 350 tonn med storfekjøtt 
- et års forbruk til ca. 20 000 
personer

•	 Ca 150 tonn sau og 
lammekjøtt - et års forbruk til 
ca. 28 000 personer.

•	 Ca 415 tonn fjørfekjøtt 
(kylling og kalkun) - et års 
forbruk til ca. 40 000 personer

For mer informasjon om land-
bruket i Rennebu, kontakt: 
Landbrukskontoret i Rennebu, 
Evy-Ann Ulfsnes, 
tlf 72 42 81 43

I disse dager slippes det ca 
16.000 sau og lam i utmar-
ka i Rennebu. Det er fint 
om dere som bruker utmar-
ka tar kontakt hvis dere ser 
ting som er unaturlig. 

Ser dere en død sau eller et rov-
dyr så er det viktig at dere tar kon-
takt snarest, kontaktinformasjon 
står på øremerket. Hvis det ser ut 
som om sauen er blitt drept av et 
rovdyr så ta kontakt med Statens 
naturoppsyn (SNO). 

Det er både i Rennebu og Opp-
dal utvidet båndtvang. Dette skyl-
des at det er mye beitedyr i utmark. 
I tillegg så er det tamreindrift i 
Trollheimen. 

I områder der bufe beiter er 
båndtvangen utvidet i tida fra 21. 
august til 31. oktober. Dette gjelder 
i hele Rennebu kommune. 

Hvis du som turgåer finner 
sauekadaver i utmark – hva bør 
du gjøre?
1. Se om du finner øremerket på  
 sauen. På innsiden av merket 
 står dyreeiers navn og telefon- 
 nummer. 
 Ta kontakt med dyreeier. Angi 

 hvor du er. Har du GPS marker 
 funnplass på denne. Denne bør 
 være innstilt på kartdatum 
 WGS84 og posisjonsformat 
 UTM/UPS.
2. Hvis dere ikke finner noe øre-
 merke, ring rovdyrkontakt 
 Frode Mærk (917 06 440), 
 Evy-Ann Ulfsnes (977 64 085)
 eller Jon Kvam (918 12 279).
3. Merk funnplassen. Prøv å 
 beskriv hvor du er.
4. Om mulig er det flott om 
 kadaveret kan dekkes til, så en 
 slipper ytterligere ”forringelse” 
 etter at det er funnet, da øker 
 mulighet for å finne dødsårsak.
5. Poenget er at varslingen skjer så 
 raskt som mulig og at dyreeier  
 blir informert og rovviltkontakt  
 varslet, og med korrekt steds- 
 angivelse så en enkelt klarer å 
 finne kadaveret. 
6. Rundt omkring i beitesonene 
 henger det tilsynsplakater. 
 På disse tilsynsplakatene står det 
 navn på dyreeiere og tlfnr.
7. Har dere fotoapparat eller 
 mobil med, ta gjerne bilde.
 
Båndtvang

I Rennebu kommune skal 
hunder ut over den generelle 

Følg med beitedyra
båndtvangen i perioden 1. 
april - 20. august holdes i bånd 
eller forsvarlig innestengt eller 
inngjerdet slik det går fram av 
punkt a-e nedenfor. 

a) hele året på og ved idretts-
 anleggene i Rennebu. 
b) på og ved merkede og prepa-
 rerte skiløyper fra det tids-
 punkt de blir preparert og fram 
 til og med 31. mars. 
c) i rekreasjonsområdene og leke-
 områdene, avgrenset slik det 
 går fram av vedtatte regulerings-
 planer. 
d) Viltnemnda i Rennebu gis full-
 makt til å innføre båndtvang 
 under ekstraordinære forhold 
 som gjør det påkrevd for å 
 beskytte viltet. 
e) i områder der bufe beiter i tida 
 fra 21. august til 31. oktober. 
 Dette gjelder i hele Rennebu 
 kommune. 
      
Sikringsreglene i punkt a-e gjelder 
ikke for hunder som brukes til de 
formål som er beskrevet i hunde-
lovens § 9.

Vet du av ei 
slåttemark/slåttemyr?
Med slåttemark menes 
åpen eller spredt tresatt 
eng med vegetasjon som 
er betinget av tradisjonell 
slått, og som fortsatt bærer 
preg av slått. Det samme 
gjelder for slåttemyra, men 
den er sjelden tresatt.

Slåttemarkene er ugjødsla enger 
som tradisjonelt ble slått for å 
skaffe vinterfôr til husdyrene. Svært 
mange arter har slåttemarkene 
som leveområde. I dag har både 
slåttemarkene og mange av 
artene som lever der, blitt sjeldne. 
Rennebu kommune ønsker å få 
sjekket ut disse slåttemarkene.

Slåttemyr er en av de mest 
truede naturtypene vi har i 
Norge. Regelmessig slått gjennom 
hundrevis av år har formet 

slåttemyrene. Disse myrene er ofte 
svært artsrike, og de er blant annet 
viktige levesteder for fugler og 
sjeldne orkideer.

Det er viktig å få registrert slike 
arealer. Ta kontakt med Rennebu 
kommune, enhet for landbruk og 
miljø.
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Gå en av Norges ypperste langturer
Blant tusser og troll i den trønderske fjellheimen er det skjult en skatt av en tur. I syv magiske dager og netter kan du 
vandre langt, langt og lengre enn langt gjennom frodige skoger og lune daler, besøke ærverdige turisthytter, og få 
naturopplevelser for livet. 

SignaTUR Trollheimen byr på det ene vakre postkortmotivet etter det 
andre. Du får oppleve Gjevilvassdalen, Innerdalen, Storlidalen, Jøldalen 
og Folldalen som av mange fjellvandrere er utpekt som noen av Norges 
vakreste seterdaler. I tillegg byr SignaTUR Trollheimen på spektakulære 
omgivelser og muligheter for å bestige både Snota, Innerdalstårnet og 
Blåhø. 

Som om dette ikke er nok, så byr turen på overnattinger på turistfor-
enings kvarterer på fjellgårder og eventyrhytter som alle ble bygd på 1800 
tallet. Ikke rart at NRKs ”Ut i naturen” har laget en rekke TV-program fra 
denne frodige fjellheimen. SignaTUR Trollheimen garanterer en opple-
velse for livet.

Dag 1. Gjevilvasshytta til Jøldalshytta
Dag 2: Jøldalshytta til Trollheimshytta
Dag 3: Trollheimshytta til Fjellgården Kårvatn
Dag 4: Kårvatn til Innerdalen

Dag 5: Innerdalen til Fjellgården Bårdsgarden
Dag 6: Bårdsgarebde – Vassendsetra
Dag 7: Vassendsetra – Gjevilvasshytta

Adkomst med bil: Følg E6 til Oppdal, så videre til Festa hvor du tar av 
inn til Gjevilvassdalen og parkerer ved Gjevilvasshytta.
Adkomst med tog: Du kan ta tog fra Oslo eller Bodø til Oppdal. 
Adkomst med fly: Du kan ta fly til Trondheim Lufthavn Værnes, og der-
etter ta tog til Oppdal.

I sommer-perioden går det buss til Gjevilvasshytta som korresponde-
rer med toget fra Oslo. Du kan også ta drosje fra Oppdal til Gjevilvass-
hytta (pris varierer avhengig av dag og tid på døgnet, men du kan regne 
med at det vil koste ca. 500 NOK).
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Sommeråpning i fjellet

Hytteåpning
Fredag 24. juni åpner de betjente hyttene i Sylan og 
Trollheimen sommersesongen. Unntaket er Schulzhytta 
som blir betjent fra 8. juli. Vi gleder oss til å ønske 
deg velkommen til våre stemningsfulle hytter,  og til 
å servere deg god mat og god drikke, mye er hentet 
frå våre lokale samarbeidspartnere i de nærliggende 
bygdene.

Etter en herlig, men kanskje fysisk krevende dag i fjellet, er det et 
høydepunkt å komme frem til hytta.  En varm dusj og kald drikke før 
magen fylles med deilig, hjemmelaget mat. Hvis du vil kan du ta med 
deg kaffen og kaken ut og nyte solnedgangen etter middag, eller ta et 
slag kort i peisestua.

Våre hytter er gode baser for dagsturer, og vårt hyttenett gjør at du 
kan få god hvile på dine lengre turer. Om sommeren serverer vi kaffe, 
vafler og rømmegrøt mellom 12 og 17 hver dag.

Fjellfest lørdag 25. juni
Vi markerer sommeråpningen i fjellet med Fjellfest på de betjente 

hyttene i Sylan og Trollheimen. Program for aktiviteter på hver enkelt 
hytte kommer på www.tt.no. 

Jøldalshytta 
740 moh.
Betjent sommersesong: 24.6- 18.9.
Tlf. i sesongen: 916 50 660
E-post: joldalshytta@tt.no

Fjellpanoramaet som åpen-
barer seg på vei innover Jølda-
len fra p-plassen på Kleva er 
et syn som overgår det meste. 
Med majestetiske fjell som 
Svarthetta og Geithetta i syns-
randa dukker Jøldalshytta opp 
fint plassert i terrenget ved 
det store og fiskerike Jølvatnet. Området rundt hytta er svært fami-
lievennlig og på nabosetra like ved er det god gammeldags seterdrift 
om sommeren. Hytta er et godt utgangspunkt for dagsturer til topper 
som Svarthetta, Geithetta og Trollhetta. 

Reise: Tog til Berkåk, buss ”Nerskogruta” enkelte dager til Flåseter 
på Nerskogen. Herfra merket sti 12 km over fjellet til hytta. Med 
egen bil E6 til Berkåk og Fv 700 til Grindal. Også mulig å kjøre om 
Orkanger/Å til Grindal. Ta av til Nerskogen og ta av fra Nerskogveien 
ved skilting til Jøldalshytta. Følg bomvei til p-plass på Kleva. Herfra 
er det 4 km til fots/sykkel langs setervei til Jøldalshytta.
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Hytte i Rennebu?
”Ingen eier fjellet, men du kan bli en del av det...”
Visste du at Rennebu er én av Trøndelags STØRSTE og mest ATTRAKTIVE hyttekom-
muner?

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

HVORDAN GÅ FREM FOR Å FÅ HYTTE I RENNEBU
På Rennebu.com og Hyttetomta.no får du oversikt over ledige hyttetomter og annen relevatn informasjon.

Fornøyde hytteeiere 
i Rennebu

Den nylig gjennomførte hytteundersøkelsen viser at en fredelig langrennstur på 
fjellet kan se ut til å være det hytteiere i Rennebu setter mest pris på når de besøker 
fritidsboligen sin.

Hytteundersøkelsen er 
gjennomført på initiativ fra 
Hyttegruppa i ”Morgendagens 
Rennebu” og viser at de aller 
fleste er godt fornøyde med å 
eie hytte i Rennebu. Samtidig 
peker undersøkelsen også på 
hvilke områder det bør gjøres 
utbedringer for å gjøre Rennebu til 
et enda bedre sted å være for våre 
hytteinnbyggere.

Undersøkelsen er gjennomført i 
tidsrommet 25. april – 5. mai 2016. 
Samtlige 1 683 utenbygds eiere av 
fritidsbolig i Rennebu ble invitert 
til å delta og av disse har 506 svart 
på undersøkelsen. Antallet svar 
regnes som godt representativt for 
gjennomsnittet av alle hytteeiere i 
kommunen.

Viktigste funn:
•	 83% er meget eller svært godt 

fornøyd med å ha hytte i 
Rennebu (pkt. 16).

•	 Natur og fjell, fred og ro og 
preparerte skiløyper er det 
hytteeierne liker spesielt godt 
med Rennebu (pkt. 13).

•	 Fjell og natur,preparerte 
skiløyper og mobildekning/
bredbånd er viktigst for bruken 
av hytta (pkt. 9).

•	 Dagligvarer, lokale håndverkere 
og bensin/kioskvarer er det 
hytteeierne er mest fornøyd med 
av lokalt tjenestetilbud (pkt. 11).

•	 Hytteeierne er minst fornøyd 
med eiendomsskatten, 
renovasjonsavgiften og fortetting 
av hytteområder (pkt. 14).

Forbruk og ringvirkninger:
•	 Utenbygds bruk av hyttene 

tilsvarer 252.000 gjestedøgn eller 
691 fastboende.

•	 Hytteeiere i Rennebu tilfører 
minimum 66 lokale årsverk/
arbeidsplasser og 43-48 årsverk 
i bygg/anleggsnæringen (nye 
hytter). Tilsvarende totalt 
minimum 109 årsverk.

•	 Lokale kostnader/forbruk pr. 
fritidsbolig kr. 67.226 pr. år. 
Totalt 113 millioner kroner pr. 
år.

•	 Lokale kostnader/forbruk er 
gjennomsnittlig kr. 451,- pr. 
pers/døgn. NB! Stor variasjon i 
svarene

•	 Gjennomsnitt antall døgn på 
hytta er 51,4 dager i året.

•	 63% sier de bruker hytta 
gjennom hele året. Minst bruk i 
vinterferien og jula 

Hyttegruppa og Styringsgruppa i 
Morgendagens Rennebu uttaler:

- Dette er et svært viktig verktøy 
for prioritering av tiltak både 
hos kommunen og næringslivet. 
Svarene gir god motivasjon for å 
fortsette det gode arbeidet og gjøre 
Rennebu enda bedre for gamle og 
nye hytteeiere.

Hele rapporten er gjort 
tilgjengelig på rennebu.com, 
rennebu.kommune.no og på 

nasjonalparkhagen.no

Integrering 
gjennom 
friluftsliv
Den norske formen for 
friluftsliv er et særegent 
fenomen i internasjonal 
målestokk, og slik 
oppleves det nok også 
for en del av våre nye 
landsmenn. 

Børge Dahle viser kaffebål ved en 
tidligere anledning.

Gjennom fylkeskommunen 
er det opprettet støtteordninger 
er man kan søke om tilskudd 
til friluftsaktivitet, deriblant 
integreringsarbeid. 

Barnas Naturverden fikk 
nylig innvilget kr 60.000 til 
dette formålet, og hensikten 
er å videreformidle en grunn-
leggende forståelse for den 
norske turtradisjonen, og ikke 
minst å stimulere til gode 
naturopplevelser. 

Positiv gruppe
Børge Dahle har vært 

initiativtaker til dette prosjektet, 
og han har lært å kjenne de nye 
Rennbyggene som en positiv og 
trivelig gjeng. 

— Jeg har møtt dem både 
på språkkafé og hatt besøk av 
dem på Håggåsætra, og det 
er en veldig trivelig gjeng. Nå 
skal vi prøve å legge tilrette 
for at de kan lære mer om vår 
måte å bruke naturen ved å gå 
på tur, sanke bær osv. Vi starter 
opp med en dag nå i slutten av 
juni, og så blir det flere turer og 
aktiviteter framover, forteller 
Dahle. 

Mer informasjon om friluftsliv, 
turmuligheter, overnatting og 
aktiviteter finner du på:
•	www.rennebu.com
•	www.pilgrimsleden.no
•	www.reisentilfjellet.no
•	www.utmarksradet.no
•	www.nerskogenskisenter.no
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NERSKOGSKONSERTEN
Skarbakkan, Nerskogen

lørdag 27. august kl 19.00
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27. august er det 
konsert med 

Jarle Bernhoft 
i naturskjønne 
omgivelser på 

Nerskogen  
Kjøp billetter til 

årets konsertopplevelse på: 
www.ticketmaster.no

Arrangør:

Nerskogen grendalag

Bill. kr 400,- + avg

Billetter:Samarbeidspartnere:

Jarle Bernhoft
& The Fashion Bruises

Nerskogen
– med natur for en aktiv fritid og gode opplevelser

VElKOmmEN

Nerskogen har unike kvaliteter for 
friluftsliv både vinter og sommer. Her kan 
du boltre deg i urørt natur innover Trollheimen 
med besøk på Jøldalshytta, eller ta en tur langs 
milevis med oppmerkede turstier. Vil du ha en 
skikkelig utfordring har du muligheter for fantas-
tiske toppturer i Trollheimen til Svarthetta, 
Trollhetta eller Blåhø. Nerskogen kan også tilby 
flotte oppmerkede sykkelløyper og fiske-
muligheter i vann og elv. Med ett felles fiske-
kort for hele Rennebu.

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

Nerskogen har alle muligheter
- for hele familien!

Mer informasjon om Nerskogen 
www.nerskogen.net

www.nerskogsrittet.no
www.nerskogenlandhandel.no
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Rennebumartnan - se, opplev og kjøp
Arrangøren lokker med 150 utstillre og mange gode 
kulturopplevelser når Rennebumartnan i år arrangeres 
for 31. gang den 12. - 14. august.

Kvalitetshåndverk i tradisjon og 
ny design, kunstnere og småskala 
matprodusenter kommer med sine 
produkter, og kulturprogrammet 
for helga lover noe for enhver 
smak. 

Årets tema KUL TUR
Hvert år har Rennebumartnan 

et tema, og tanken bak er at dette 
skal inspirere til nytenkning, gi 
nye utfordringer og videreutvikle 
arrangementet. I år er temaet 
KUL TUR, og med det ønsker 
arrangørene å vise at godt håndverk 
er trendy, samtidig som man ønsker 
å gi de besøkende kule opplevelser. 

- Vi har allerede fått positiv 
respons på temaet, så vi gleder 
oss virkelig til å se hva de kreative 
utstillerne våre kan få til denne 
gangen, sier martnassjef Kenneth 
Teigen. 

Samarbeider med skolene
For å gi den oppvoksende 

generasjon et eierforhold til 
Rennebumartnan, samarbeider 
arrangørene hvert år med skolene 
om ulike opplegg som brukes i 
undervisningssammenheng. I år 
har alle fjerdeklassingene vært 
på KUL TUR, der besøk hos de 
tre lokale håndverksbedriftene 
Rennebu Dører, Rennebusmia 
og Rennebubjelken stod på 
programmet. I tillegg fikk elevene 
besøke KVO, som er en stor og 
viktig næringsaktør i regionen. 

Ved Voll skole har man virkelig 
latt seg inspirere av årets tema 
og arrangert Kulturuke, der det 
største prosjektet var bygging av 
Kulturhus. Dette er et lite hus 
med ramme av tre, dekorert med 
kulturmelkbokser. Kulturhuset 
blir Voll skole sitt bidrag til Barnas 
utstilling under Rennebumartnan. 

Martnasgjest: 
designer Tine Solheim

Årets martnasgjest bli mote- og 

kostymedesigner Tine Solheim. 
Solheim er en av Norges mest 
anerkjente designere, og hun 
ble i sin tid uteksaminert med 
æresdiplom fra den prestisjefylte 
École de la Chambre Syndicale de 
la Couture Parisienne. Etter endt 
praksistid hos Yves St. Laurent og 
Per Spook startet hun i 1982 sitt 
eget design- og modellsømatelier i 
Oslo. 

Solheim har i løpet av sin 
karriere kledd opp både medlemmer 
av kongehuset, skuespillere, artister 
og andre kjendiser. Hun har 
sydd klær til en rekke teater- og 
musikaloppsetninger, uniformer og 
profilklær, holdt kurs i modellering 
og søm, og har vært mye brukt i 
juryoppdrag. Blant annet vil nok 
mange kjenne henne igjen som 
dommer fra NRK-serien ”Det store 
symesterskapet”. 

- På lørdag skal Tine lede 
”Det kule symesterskapet” 
her på Rennebumartnan, og 
vi er kjempeglade for at hun i 
tillegg takket ja til å være årets 
martnasgjest, sier Kenneth Teigen. 

Nye omgivelser
Det foregår for tiden en storstilt 

renovering av samfunsshuset og 
området rundt Rennebuhallen. 
Dette prosjektet skal være ferdig 
akkurat i tide til årets martna, og 
martnassjefen gleder seg til å ta i 
bruk både de nye lokalene, og det 
nye uteområdet utenfor hallen. 

- Det vil jo medføre noen 
ekstra utfordringer for både 
kjøkkenpersonale og dugnadsfolk, 
men vi er heldige å ha så mange 
rutinerte medhjelpere som stiller 
opp år etter år at jeg føler meg 
rimelig trygg på at det skal gå bra, 
sier Teigen. 

Martnassjefen selv er også 
på flyttefot i disse dager, og han 
regner med å være på plass i nye 
kontorlokaler i løpet av juni. 

- Vi flytter rett og slett ned i 
første etasje i samme bygget, altså 
der vi hadde kontor tidligere. Dette 
kommer av at voksenopplæringa 
har behov for mer plass i andre 
etasje, pluss at det ble ledige 
lokaler her. Da er dette en praktisk 
løsning for oss, og det er bare å 
stikke innom kontoret, oppfordrer 
Teigen. 

Nærmere informasjon om årets 
martna, kulturprogram, utstillere 
m.m.  www.rennebumartnan.no

Tekst: Mona Schjølset

DUGNADSHJELP
Hvis noen har mulighet til 

en ekstra innsats under årets 
Rennebumartna blir vi glade om 
du tar kontakt. Varierte oppdrag 
gjennom ei hektisk og trivelig 

martnashelg!
hege@rennebumartnan.no

Sigrid Haanshus er i disse dager 
aktuell med sin fjerde single - ”Herre 
min Gud for en dal du har skapt” fra 
musikalen ”Lady Arbuthnott - frua 
på Elverhøy”. Sigrid skal opptre på 
søndag under Rennebumartnan.
Foto: Lasse Berre

Mote- og kostymedesigner Tine 
Solheim, kjent fra NRK-serien 
”Det store symesterskapet” er årets 
martnasgjest. Foto: Nils Skogstrøm

Nordlys Design er ny utstiller i år - her med én av kjolene de har designet.
Foto: Linnéa Isaksson 
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Elektrisk aften:

A Kinks Tale
Første kulturarrangement i den nyoppussa Samfunnsalen 
blir med A Kinks Tale - og de drar musikken tilbake til 
60-tallet, ti-året da samfunnshuset ble bygd.

A Kinks Tale består av Erling Mylius, bass/gitar/sang (Difference, 
Travellin Strawberries, Missing Links, The Julekalender), Richard Sagen, 
trommer, nånnåførti (prisbelønt fotograf for Adresseavisen) og Hans 
Petter Nilsen, gitar og sang, (allsidig skuespiller og musiker ansatt ved 
Trøndelag Teater). Med A Kinks Tale, drar de historien tilbake til 60-tallet, 
et meget spesielt musikk-tiår der bla. den britiske rockegruppa The Kinks 
herjet hitlistene i Europa. En av bandets mest kjente låter, som spilles på 
radio den dag i dag, er  «Sunny Afternoon». 

— Vi elsker å spille dette stoffet, som har hovedvekten på 60-tallslåtene 
til Kinks, og når vi nå fikk sjansen til å spille det på Rennebumartnan, så 
skal jeg love dere alle at vi gleder oss fryktelig. Det er ei stund sida vi spilte 
disse låtene, så energinivået kommer til å være høyt den 12. august, sier 
Hans Petter Nilsen.

Lokalhistorisk begivenhet
På 60-tallet oppstod også drømmen om et nytt moderne samfunnshus 

for Berkåk, og det ble ferdigstilt i 1968. 
Samfunnshuset har nå gjennomgått en sikkelig rehabilitering med  ny 

scene, forbedret akustikk og amfi i salen. Det første kulturarrangementet 
i den nyoppussa Samfunnsalen blir med A Kinks Tale - så dette anbefaler 
vi folk å få med seg. 

12. august kl 21.00: Elektrisk Aften med A Kinks Tale
Billettsalg via www.rennebumartnan.no fra 10. juni.

Rennebumartnan - se, opplev og kjøp

Lær deg å rappe
Gode Ord Dør Sist (G.O.D.S.) er en 

musikkgruppe innen sjangeren hiphop 
og rap. Gruppe bestående av Børek (Erik 
Bruset) og Tfuzz (Trond Wiger), vil i 
tillegg til konsert på utescenen arrangere  
workshop. Workshopen passer for alle 

over 14 år og her vil de ta for seg tema som tekstskriving, rytmeforståelse, 
hiphop historie, rapping med og uten beat/musikk. Hovedfokus er lek 
med ord og rytme og en ufarliggjøring av tekstskriving.

Det er lave skuldre og null krav til ”kvalitet” og tekstinnhold. Det 
handler om å komme i varmen og bli gira på å skape tekst/musikk.
Deltakerne blir oppmuntret til å skrive på dialekt og til å utfolde.

Bernhoft til 
Nerskogen
Lørdag 27. august arrangeres Nerskogskonserten for 
femte gang, og den har allerede etablert seg som en 
happening i fjellheimen en bare må få med seg.

                     Foto: Maria Sjøvold

Jarle Bernhoft er en urban artist, noe som blir en spennende miks 
med fjellet. Musikken og omgivelsene er ikke en opplevelse bare 
for publikum, men også artistene synes Nerskogskonserten er en 
opplevelse. Alle artistene har gitt fantastiske tilbakemeldinger etter 
konsertene.

Sangeren, multi instrumentalisten og komponisten Bernhoft 
startet sin solokarriere i 2008 med albumet «Ceramik City 
Chronicles». Årene fremover turnerte han landet rundt, opparbeidet 
seg et imponerende liverykte og bygde samtidig et trofast publikum. 

I 2011 slapp Bernhoft sitt andre studioalbum «Solidarity Breaks». 
Albumet befestet Bernhoft sin posisjon og lå høyt på listene resten 
av året. Før året var omme slapp Bernhoft albumet «Walk With Me – 
Live at Chateau Neuf» med KORK. Begge albumene toppet VG listen 
i 2011.

Bernhoft ble kåret til Årets Spellemann under Spellemannprisen 
i 2012 og vant i tillegg klassen mannlige artist for «Solidarity Breaks».   

De siste årene har Bernhoft jobbet iherdig med sin internasjonale 
karriere. Det har blant annet ført til opptredener på de amerikanske 
tv-showene Conan og Ellen DeGenres Show hvor han fremførte hiten 
«C’mon Talk», flere utsolgte turnéer og ekstatiske kritikker over hele 
verden. 

Den 25. april 2014 slapp Bernhoft sitt tredje studioalbum, 
”Islander”, som gikk rett til topps på salgslistene. Med første singel 
fra albumet ”Come Around” fikk Bernhoft sin beste radioplassering 
noensinne.

  Med «Islander» ble Bernhoft beæret med nominasjon for 
årets beste R&B-album under verdens største musikk-prisutdeling, 
Grammy Awards. Bernhoft stakk nylig stakk av med EDVARD-prisen 
for albumet «Islander». Juryen skriver blant annet: «Bernhoft står med 
”Islander” for fjorårets beste fest. En fest som strekker seg langt utover 
2014 og Norges landegrenser.»

 
Til Nerskogskonserten kommer Bernhoft med bandet sitt «The 

Fashion Bruises», og de skal også til flere av Skandinavias beste & 
fineste festivaler i løpet av sommeren.

Lørdag 27. august på Nerskogen: 
Jarle Bernhoft med The Fashion Bruises.
Billettsalg via Ticketmaster.no
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Nerskogsrittet 2016:

Ny trasé, 
finere for 
folk flest!
Nerskogsrittet skal nå 
arrangeres for 7. gang, 
og hovedkomitéen har 
besluttet å endre traséen. 

Omlegging av traséen gjøres 
i samråd med Lauvåsen beitelag 
på bakgrunn av den uheldige 
hendelsen under fjorårets ritt. 
Hovedkomitéen mener at dette 
er en god anledning til å endre 
på traséen slik at rittet blir enda 
mer attraktivt for folk flest. 

— Formålet med Nerskogs-
rittet har helt fra starten av vært 
å tilby et godt arrangement med 
ei løype som ikke er for teknisk 
krevende, eller for lang og hard. 
Vi har derfor nå besluttet å kutte 
ut Lauvåsen i sin helhet, og å 
heller forlenge løypa i retning 
Skaret, forteller rittleder Kjetil 
Værnes. Løypa blir noe kortere, 
46 km mot tidligere 52 km, og 
det blir også en god del færre 
høydemeter. Avslutningen på 
rittet blir også vesentlig lettere 
enn før. 

— Forhåpentligvis så 
medfører disse endringene at det 
er flere som ønsker å sykle hele 
rittet. Vi får også et mer kompakt 
arrangement da det er temmelig 
sikkert at alle som deltar vil 
bruke kortere tid enn før.

Arrangøren ønsker at så 
mange som mulig stiller til start 
på fellesstarten klokka 12 og ikke 
er så opptatt av plassering eller 
sluttid, men får med seg den 
gode fellesskapsfølelsen!

Hold deg orientert på rittet på 
Nerskogsrittet.no

Folk og røvere i 
Kardemomme by
Forrige tirsdag ble en spent gjeng med neste års tiendeklassinger samlet i skolekantina, 
der det var klart for høytidelig avsløring av høstens musikaloppsetning. Som vanlig 
hadde det på forhånd vært en del gjetninger blant elevene, men heller ikke denne 
gangen hadde noen klart å treffe spikeren på hodet.

På sedvanlig vis ble tørkerullen 
med stikkord rullet ut, og da 
var det ganske raskt noen som 
fant ut at det måtte dreie seg 
om Kardemomme by. Ut fra 
reaksjonene virket det absolutt 
som elevene syns dette var et greit 
valg, og noe de aller fleste hadde 
hørt om tidligere. 

Mange oppgaver
Selv om elevene får vite 

hvilken musikal de skal sette opp 
allerede nå, blir det ikke øving 
og rollefordeling en stund utpå 
høsten. 

- Vi skal prøve å få sett filmen 
før dere tar sommerferie, så alle 
vet hva det dreier seg om. I løpet 
av Osloturen dere skal på i høst får 
dere så mulighet til å skrive dere på 
en liste, der ulike oppgaver er satt 
opp. Etter dette går det slag i slag 
med audition, fordeling av roller 
og oppgaver, og etter høstferien blir 
det en hektisk 14-dagers periode 
der alt dreier seg om musikal. 
27. oktober skal alt være klart til 
den store premieren, og da er vi 
i gang, forklarte Rune Skjolden, 
som sammen med Ann Kristin 
Haugerud har hovedansvaret for 
oppsetningen. 

I tillegg til fordeling av de ulike 
rollene på scenen, er det også 
mange andre oppgaver som må 
ivaretas. Kulisser, kostymer, hår, 
sminke, PR og forskjellig annet er 
noe av det elevene skal ha ansvar 

for, og det er viktig å finne riktige 
personer til oppgavene.

- Dere må bare begynne å tenke 
på om det er noe av dette dere liker 
å holde på med, for vi legger vekt 
på at det skal være noe dere både 
har lyst til være med på, og ikke 
minst at dere passer til oppgaven, 
påpekte Skjolden. 

Kjent stykke
Folk og røvere i Kardemomme 

by er et velkjent stykke, og ved 
Rennebu ungdomsskole var det 
også denne musikalen som ble 
satt opp i 2004. Det ble imidlertid 
påpekt fra lærernes side at hver 
klasse får anledning til å sette 
sitt særpreg på forestillingen, 
og på den måten blir det likevel 
annerledes enn både originalen og 

forrige gang det ble satt opp her i 
bygda. Handlingen utspiller seg i 
den fredelige byen Kardemomme, 
og her treffer vi både tante Sofie, 
politimester Bastian, Tobias i 
tårnet, de tre røverne Kasper, Jesper 
og Jonathan, trikkefører Syvertsen 
og mange fler. 

Det er bare å merke seg 
premieredatoen 27. oktober, for 
dette kommer som vanlig til å bli 
et av høstens desiderte høydepunkt 
på kulturfronten. 

I sakens anledning benytter vi 
sjansen til å repetere den stadig like 
aktuelle Kardemommeloven: 

”Man skal ikke plage andre. 
Man skal være grei og snill. Og for 
øvrig kan man gjøre hva man vil”

Av Mona Schjølset

I 2004 var også Folk og røvere i Kardemomme by musikaloppsetning.
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Kongen befaler!
H.M. Kongens hoffsjef har 
ifølge befaling den ære å 
innby...

Emma Aasbakk Engen er invitert 
til kongelig hageselskap.

 
- Jeg er jo ikke så bevandret 

i kongelige monogram og 
symboler, så sant og si dro 
jeg ikke kjensel på stempelet 
utenpå konvolutten, forteller 
Karin Aasbakk, mammaen til 
Emma, som nå altså er invitert 
til kongelig hageselskap i 
Stiftsgårdsparken 23. juni.      

Hjerteklovn
Det er nå et drøyt år siden 

Emma Aasbakk Engen startet 
sin egen innsamlingsaksjon til 
sykehusklovnene ved St. Olavs 
Hospital. Emma har diagnosen 
nevrofibromatose, og må 
derfor jevnlig inn på sykehuset 
for oppfølging og kontroll. 
Innsamlingsaksjonen ballet fort 
på seg, og Emma har vært omtalt 
både i lokal- og riksdekkende 
presse, ukeblad, radio og TV. 
I begynnelsen av april kunne 
Emma overrekke en sjekk på over 
100.000 kr til sykehusklovnene 
ved St. Olavs Hospital, og den 
gavmilde ungjenta har på ingen 
måte tenkt å gi seg enda.

- Da Emma ble invitert til 
frokost-TV i vinter trodde vi 
liksom høydepunktet var nådd, 
for at vi noen gang skulle bli 
invitert til å treffe kongeparet 
hadde jeg aldri drømt om, sier 
Karin. 

Hagefesten i Stiftsgårds-
parken er en del av programmet 
i forbindelse med kongeparets 
jubileumsreise. Emma er invitert 
med ledsager, og det er naturlig 
nok mamma Karin som får den 
ære å følge Emma på festen. Det 
er ingen tvil om at det blir en 
stor opplevelse for dem begge to, 
og kjenner vi Emma rett kommer 
hun til å sjarmere både kongen 
og dronningen!

Av Mona Schjølset

Sommer på 
Olsmedalssætra
Også denne sommeren åpner Kirsten og Ivar Langklopp sætra si for besøkende. Konsert 
på setervollen samt fast omvisning på onsdagskveldene står på menyen.

Olsmedalssætra ligger vakkert 
til i Gisnadalen. Med blant annet 
Blåøret, Ramsfjella og Grythatten 
som kulisser, skulle alt ligge til rette 
for å lykkes med kulturformidling 
på setervollen. Man begynte i rela-
tivt beskjedent format, med min-
dre konserter for familie og ven-
ner. Den gangen stod blant annet 
Jazzmazzørene samt et knippe 
lokale aktører på scenen. Men det 
kom over 100 tilhørere den gangen 
også. Kirsten og Ivar skjønte at her 
lå det et stort potensiale.

Konsertarena
Sommeren 2013 stod Rita 

Eriksen på setervollen for 
første gang. Hun ble betatt av 
omgivelsene, og publikum ble 
betatt av henne. Derfor kommer 
hun tilbake også denne sommeren, 
til glede for både gammelt og nytt 
publikum.

- Det er stas for både 
fastboende og ikke minst hyttefolk 
med kulturopplevelser i friluft. 
Vi har stort sett vært heldige 
med været, men i fjor flyttet 
vi innendørs på grunn av mye 
regn. Det ble magisk, det også, 
konstaterer Ivar Langklopp.

Det er hovedsakelig Eva 
Cassidy som kommer til å stå 
på repertoaret. Rita Eriksen har 
tidligere bevist at hun er en 
utmerket formidler av Cassidy-
magien. Trolig vil publikum få høre 
klassikere som både Fields Of Gold, 
Over The Rainbow, God Bless The 
Child, What A Wonderful World, 
Time After Time, Chain of Fools 
og selvsagt Songbird.

Omvisningsdager
Denne våren ble Olsmedals-

sætra medlemmer I Reisen til Fjell-

et SA. Det har gitt rom for å tenke 
litt nytt, og denne sommeren vil 
Kirsten og Ivar forsøke seg på fas-
te omvisninger onsdagskveldene. 
Olsmedalsætra har en lang historie, 
helt tilbake til 1643. I tillegg finnes 
distriktets største furu like i nærhe-
ten, og elva Gisna er for tiden lan-
dets mest spennende gullgraverde-
stinasjon. Bålpanne med kaffe og 
vafler hører med.

- Dette tilbudet passer både 
små og store, og kan dessuten 
tilpasses gruppesammensetninger. 
Årets sesong vil bli en 
prøveperiode, men vi håper at 
folk finner det interessant. Ved å 
ha åpent på faste dager unngår vi 
å binde oss for mye. Vi er med på å 
skape et aktivitetstilbud, uten at vi 
mister grepet om sætra som arena 
for avslapning og privatliv, sier Ivar.
Gullgraving

Den siste tiden har det vært 
hektisk gullgravervirksomhet i 
elva Gisna. Her er landets største 
gullklump på 17 gram funnet i fjor. 
Elva ligger ti minutter fra sætra, og 
Kirsten og Ivar har fått god kontakt 
med gullgravermiljøet. I fjor ble det 
arrangert to gullgravercamper, og i 
år blir det to til på setra, som først 
og fremst er et familieforetak.

- Døtrene våre er for det 
meste opptatt med sin virksomhet 
på Stokkøya, men de engasjerer 
seg også i det som skjer på 
hjemmebane. Spesielt Ingrid og 
familien hennes tilbringer en del 
tid på sætra, og det blir trolig de 
som tar over etter hvert. Innen 
den tid håper vi å ha lagt et godt 
grunnlag for videre drift, avslutter 
Ivar.

Av Merete Fossum

Ivar og Kirsten Langklopp er vertskap på Olsmedalssætra.
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2 timer 
kortere 
reisetid 
mellom 
Oslo og 
Trondheim
Mandag 30. mai ble 
det lagt frem en fersk 
mulighetsstudie som 
viser at det er mulig å 
korte ned reisetiden 
med tog mellom Oslo og 
Trondheim med to timer.

Den nye mulighetsstudien, 
gjennomført av konsulent-
selskapet Rejlers, viser at det 
er mulig å korte ned reisetiden 
med to timer på en av landets 
viktigste jernbanestrekninger. 

Til tross for at strekningen 
mellom Lillehammer og 
Trondheim er sentral for 
transport av gods og reisende 
mellom to landsdeler, så har 
det ikke nok blitt gjort nok for 
å sikre samfunnets krav om 
effektivitet. Strekningen er også 
utsatt for ras og flom.

Et alternativ til fly
Jernbaneforum Dovre- 

og Raumabanen har bestilt 
undersøkelsen. De ønsker at de 
reisende skal komme seg raskere 
frem og overføre godstransport 
fra veg til bane. Det er viktig 
med tanke på både miljø og 
trafikksikkerhet 

- To timer raskere 
reisetid vil si at det toget kan 
konkurrere med fly i forhold 
til total tidsbruk. Det er utrolig 
bra. Å få flere reisende til å 
ta tog og å sikre gods på bane 
fremfor veg er svært viktig, blant 
annet med tanke på miljøet 
og trafikksikkerheten. For å få 
dette til, så er det viktig med 
bedre flyt i togtrafikken enn 
det er i dag. Denne strekningen 
må prioriteres i større grad av 
regjeringen. For oss danner 
denne mulighetsstudien et 
viktig grunnlag for å belyse 
hva regjeringen bør ha økt 
fokus på i revisjon av Nasjonal 
transportplan 2018-2029, sier 
leder av Jernbaneforum Dovre- 
og Raumabanen Anne Elisabeth 
Thoresen (Ap).

Infodisk for pilegrimer
Årets første pilegrimer har nå passert Rennebu på sin vandring mot Nidaros, og en ny 
sesong er i gang.  Vi har allerede merket økt interesse for å gå de siste ti mil til Nidaros. 
Etableringen av «Trailhead Berkåk» på sensommeren 2015 var nettopp å få større 
interesse for det.

I år, som i fjor, vil ungdom 
i sommerjobb betjene infor-
masjonsdisken for vandrere i 
Gammelbua på Voll. Der blir det 
åpent alle dager i uka fra mandag 
27. juni til søndag 14. august. 
Det er selvsagt anledning for 
alle å ta en tur innom, ikke bare 
vandrere. Vertene kan i tillegg til 
å informere om forhold som har 
med vandring å gjøre, også åpne 
Rennebu kirke for omvisning. 
Et samarbeid mellom Rennebu 
bygdemuseum, Rennebu kirkelige 
fellesråd, Bygdasenteret AS, 
Pilgrimsforeninga i Rennebu, og 
ikke minst Rennebu kommune, 
gjør dette mulig. 

Pilgrimsforeninga i Rennebu 
har mer på programmet for 
sesongen:

Lørdag den 18. juni blir det 
trekning i årets lotteri til inntekt 
for pilegrimsarbeidet. Det er 
meningen at trekningen skal foregå 
som andeløp i Hurunda, avhengig 

av vassføring i bekken den dagen. 
Loddsalget/andesalget foregår helt 
fram til trekningen. Samme dag 
skal en stafettstav passere Voll på 
sin ferd fra Nidaros til Sarpsborg 
(byen feirer 1000 år i år). Tidspunkt 
for andeløpet blir sammenfallende 
med at den gruppen som kommer 
med staven ankommer Voll, ca kl 
13. Det blir kaffesalg.

Torsdag den 23. juni, på 
dagtid, arrangerer foreninga 
ryddedugnad i Hovengløkkja, for 
å åpne for utsikt ned i dalen fra 
Gudbrandsdalsleden. Her deltar 
noen av de flyktningene som har 
kommet til Rennebu de siste årene. 
De er denne våren i gang med et 
kurs i bruk av utstyr til skogrydding. 
Ryddinga ved Hovengløkkja er 
innpasset i praksisdelen av kurset. 
Pilgrimsforeninga ordner med 
kaffe og noe attåt. Det er anledning 
for flere å delta i dugnaden, enten 
som ryddehjelp eller kaffekoker. 
Oppmøte er ved Frambanen og 
de følger Gudbrandsdalsleden 

oppover.
Olsokkvelden, søndag den 24. 

juli, blir det gudstjeneste i tunet 
på Reberg gamle prestegård. Åpent 
for alle.

— Vi ser fram til en ny 
spennende sesong i møte med 
interessante mennesker fra 
mange land. Et «Hei» kan være 
en oppmuntring i forbifarten, og 
kan også være innledningen til 
en god samtale. Alle kan bidra til 
at vandrerne har positive tanker 
om Rennebu etter at de kommer 
hjem, sier Joar Fjellstad, leder i 
pilegrimsforeninga.

Tekst: Fredrik Kosbergløkk

Mere info på Pilegrimsleden.no. 
Her finnes kart, opplysninger 

om kulturminner samt 
informasjon om de enkelte 
overnattingsstedene.

Gammelbua på Voll er samlingspunkt for pilegrimene på vei til Nidaros. Foto: Dagfinn Vold
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Bygda-
senteret
Sommersesongen er like om 
hjørnet, og Bygdasenteret 
starter opp igjen med 
lørdagsåpent fra og med 
18. juni. 

- Vi har allerede begynt å få besøk 
av en del turister, og spesielt tyskerne 
kommer tidlig i sesongen, forteller 
Merethe Fossum ved Bygdasenteret.

Informasjon
Ifølge Fossum er det mye 

etterspørsel etter informasjon nå i 
sommersesongen, og det kan være 
spørsmål om både jakt, fiske, hvor 
man finner veterinær eller lege, hvor 
man kan gå på tur og mye annet. 

- Vi har jo holdt på noen år nå, så 
jeg tror vi skal kunne være behjelpelig 
med å finne svar på det meste. Veldig 
mange spør jo også om veien hit eller 
dit, og da har vi jo kart og brosjyrer 
både fra her i distriktet og litt lenger 
unna, sier Fossum. 

De utenlandske turistene er 
også interessert i typiske souvenirer 
som klistremerker med troll- eller 
elgmotiv. Lokalprodusert mat er også 
populære salgsartikler, og i det siste 
har Rennebukoppen vært en slager 
blant lokalbefolkningen og utflytta 
Rennbygger. 

- Dette er en kopp med ord og 
uttrykk fra Rennebu, og den har vi 
solgt mange av siden vi fikk den i 
hyllene, sier Fossum. 

Brosjyrer
De som trodde at vi var på vei inn 

i et papirløst samfunn må nok også 
tro om igjen, for ifølge Fossum er 
det stadig like populært å ta med seg 
brosjyrer og informasjonsmateriell. 

- Ja, det er helt tydelig at folk liker 
å ha noe håndfast, for vi fyller opp 
hyllene med informasjonsmateriell 
jevnlig, forteller Fossum. 

Det samme gjelder Topptrim, som 
helt klart har blitt en svært populær 
sommeraktivitet for både fastboende 
og hyttefolk. 

Av Mona Schjølset

Barnas Naturverden: 

Populært turområde 
gjennom 20 år!
I fjor kunne Barnas Naturverden feire 20-års jubileum, og området er stadig like 
populært for både barnefamilier og andre turgåere. 

- I Norge har vi en etablert kultur for friluftsliv 
som er sterkt forankret i de fleste av oss, og nettopp 
tanken om at friluftsliv og turglede skal være lett 
tilgjengelig for alle er grunnideen bak Barnas 
Naturverden, forteller Børge Dahle, som har vært 
primus motor for prosjektet helt fra starten. 

Viktig å ha et mål å gå til
De fleste barnefamilier har vel kjent på følelsen 

av at det er viktig å ha et mål i sikte når man er 
ute på tur. De tre sælehusene i Barnas Naturverden 
har vært naturlige turmål, og her er det også store 
sjanser for å treffe andre som er ute på tur. 

Det å ha et turmål der man kan komme seg 
under tak hvis det er styggvær, fører nok også til at 
flere stikker ut på tur selv på gråværsdager. Dessuten 
er det lettvint hvis man ønsker å overnatte, noe de 
fleste unger syns er veldig spennende, sier Dahle. 

Godt tilrettelagt
Ifølge Dahle er det også mange som setter pris 

på at området er godt tilrettelagt. Oppmerkede 
stier der man i stor grad kan komme tørrskodd 
fram i joggesko er både lettvint og praktisk når man 
går med unger. Dessuten er god merking noe som 
gjør at man kan føle seg trygg på å finne riktig vei 
selv om man ikke er godt kjent i området. 

Det er også skrevet egne barnebøker fra Barnas 
Naturverden. I tillegg til historier fra området 
inneholder bøkene mange praktiske turtips for de 
yngste, for eksempe hvordan man kan finne fram 
med kart og kompass og hvordan man skal gjøre 
opp bål.

- Jeg vet at mange leser i bøkene før de går på 
tur her, og dermed gjør man hele opplevelsen litt 
mer spennende for ungene, sier Dahle.

Av Mona Schjølset

For dere som vil besøke Barnas Naturverden
Sælehusene er åpne hele året for dagsbesøk og kan romme cirka 15 overnattingsgjester. Det er enkel 
standard, men det er ved, gassapparat og enkelt utstyr for matlaging. Det er ikke nødvendig å 
bestille plass på forhånd dersom dere er en liten gruppe. Større grupper må bestille plass. 
Betaling skjer med kontanter på sælehuset eller på nettbank/postgiro i ettertid. 
Fiskekort kan kjøpes på hyttene.
Ønsker dere noe bedre standard er det setre i Barnas Naturverden som driver utleie: 
Håggåsetra – haaggaan.com, Heverfallsetra – sundsetgard.no

Mer informasjon om Barnas Naturverden: rennebu.com, tt.no eller ut.no
Ved utleie av sælehusene, kontakt Bygdasenteret - tlf 72 42 72 20 - rennebu.com
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Hvorfor ble du smed, Ivar? 
Det er liksom ikke noen tvil 
når en sitter overfor Ivar 
Fjellstad i Rennebusmia. 
Han kunne vel aldri ha blitt 
noe annet enn smed?

En kan bli beskyldt for å være 
for opptatt av stereotyper når en 
sier at Ivar ser ut som prototypen 
på en smed. Stor og røslig, er han, 
med digre arbeidsnever, preget av 
hardt arbeid med tungt verktøy og 
varmt materiale.

Han påstår selv at han har et 
voldsomt temperament. En ser 
egentlig ikke mye til det, verken 
når han sitter med kaffekoppen ved 
spisebordet i den trivelige smia, 
eller når han hamrer på ei glødende 
jernstang som gradvis tar form av 
et elghode med gevir. Men OK; vi 
aksepterer det med temperamentet 
ut fra det han dokumenterer med 
selvironiske historier. Men egentlig 
vet vi at han er både snill og god, 
med adskillig mer omtanke for 
medmennesker enn kanskje de aller 
fleste av oss.

Tidlig interessert
Fra han var ganske ung, var han 

interessert i maskiner og motorer. 
Derfor var det et helt naturlig valg 
da han begynte på yrkesskolen på 
Løkken.

- Da var det autogen og skjære-
brenner som gjald. Kullsmiing var 
totalt avleggs, men fortsatt fantes 
det esser og noen lærere som kunne 
det gamle faget. Jeg ble veldig fasci-
nert av det gamle smedfaget, fortel-
ler Ivar.

Etter yrkesskolen arbeidet han 
på flere steder. Essene sto fortsatt 
igjen, og smedene var også der. 
Han fikk noen kveldstimer her og 
der og nå og da. Litt etter litt tileg-
net han seg det gamle faget. Bøker 
om jernet og smedfaget fantes også, 
og han var nysgjerrig på også den 
teoretiske kunnskapen. Ivar Fjell-
stad er en særdeles utadvendt kar, 
og etter hvert bygde han seg også 
opp et godt nettverk av andre med 
samme interesse rundt om i landet.

Oppsving på 80-tallet
- På slutten av 80-tallet fikk 

tømring et oppsving og det ble 
behov for god arbeidsredskap. Fle-
re begynte å smi knivblad og annet 
som skulle til. Enkelte hadde også 
laget sitt eget produksjonsutstyr. 
Så da ble det til at jeg laget meg ei 
hobbysmie hjemme på Nerskogen. 

Noe kunnskap fikk han altså 
på yrkesskolen, mer fanget han 
opp på veien videre i arbeidslivet, 
men alt i alt regner han seg som en 

selvlært smed. Han er opptatt av at 
smedfaget og tradisjonene skal leve 
videre. Derfor er han ikke redd for 
å dele kunnskap og erfaringer med 
andre. Utfordringen er å rekruttere 
nye smedemner som kan ta denne 
kompetansen og virksomheten 
videre. For smeden er det kanskje 
det aller viktigste.

- Jeg er 61 år og vet at jeg kan 
ikke holde i evighet, men jeg er 
frisk og gleder meg til å gå på jobb 
hver enste dag. Kroppsarbeid er 
bra og gir trivsel og styrke. Da er 
det verre med kontorarbeid. Det 
gir meg humørsvingninger, smiler 
den robuste smeden med åpenbart 
understatement i tonefallet.

Blir frustrasjonen for stor, er 
den beste medisinen å gå løs på å 
smi ei øks.

- Da får jeg banket ut litt irrita-
sjon, ler han.

Glad i folk
I 2013 flyttet han virksomheten 

til nye lokaler på Postmyran 
industriområde på Berkåk. Da ble 
også selskapet Rennebusmia AS 
stiftet. Der er det også et romslig 
besøkslokale, og smia har faste 
besøkstider. Ivar er glad i folk og 

liker å slå av en prat, gjerne også en 
skikkelig diskusjon, og meningene 
sitter altså ganske løst…

- Jeg legger jo merke til at folk 
liker å komme inn, men jeg har så 
mye bestillinger på verkstedet at 
egentlig kan jeg ikke ha mer å gjøre 
enn jeg har nå, mener smeden på 
Postmyran.

Til ære for Rennebunytt smir 
han en «elgkrok», en smijernsknagg 
formet som et elghode. Hvor 
mange han har smidd av dem, 
har han ikke peiling på, men det 
er mange. Skoskjeer er også en 
populær artikkel. Det går også mye 
i dørvridere, hengsler, dørklinker 
og beslag. Torvholdkroker er 
populært. Det er litt mer med de 
som kommer fra Rennebusmia 
enn de som er kjøpt på nærmeste 
byggvareforretning.

Han foretrekker å lage nyttige 
ting, og understreker at han ikke 
er noen kunstsmed, men en typisk 
brukssmed.

Jern fra Rennebu?
Da Gamle bybro i Trondheim 

ble renovert for noen år siden, var 
Ivar Fjellstad så heldig å få hånd 
om en god slump gammelt jern i 

form av bolter og andre ting som 
holdt brua sammen. Det viste seg 
at dette jernet har helt andre egen-
skaper enn dagens stål når det gjel-
der holdbarhet i vått og salt miljø. 
Slikt råmateriale er ikke å få i dag.

Han har fått greie på at da brua 
ble bygd på 1860-tallet, ble jernet 
levert av Mostadmark jernverk. 
Han har også hørt at de hentet jern 
fra blant annet St. Olavs Jernverk i 
Rennebu. Det var fortsatt i drift da 
brua var under bygging. Han har 
forsøkt å få undersøkt jernet, men 
noen slik analyse er foreløpig ikke 
foretatt.

- Men det må være tillatt å leke 
seg med tanken, sier Ivar Fjellstad. 
Han er en smed som føler at han 
har tid til å tenke mye mens han 
passer glohaugen i essa eller svinger 
hammeren mot glødende smijern. 
Litt livskunstner, må det vel være 
lov å kalle den trivelig smeden i 
Rennebu…

PS: Så var det spørsmålet da; 
hvorfor ble Ivar smed? La oss kon-
kludere med at noe annet burde 
han IKKE ha blitt!

Av Fredrik Kosbergløkk

Det kreves konsentrasjon om sluttproduktet skal bli bra.
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En naturlig stopp ved E6

DRIVSTOFF - MAT - OVERNATTING

Berkåk Veikro er et komplett anlegg 
for turister og veifarende. 

Vi legger stor vekt på at våre gjester skal få 
dekket sine behov for hvile og bespisning, 

samt få fylt tanken på vår Shell-stasjon. 
Vi anbefaler et besøk på vårt flotte lekerom. 

Lekeplassen vår ute er verdt et 
besøk særlig om sommeren, hvor vi har 

mange sorter dyr og her finner du også Gråtass.

Overnatting fra kr 390,-

Berkåk Veikro ligger like ved E6 midt i 
Berkåk sentrum, 

og er et naturlig stoppested
- uansett hvilken vei du reiser over fjellet!

Berkåk, 7391 Rennebu - tlf 72 42 72 20
www.berkaak-veikro.no

Opplev skogens ro

Ferieopphold midt i naturen

Gjesteheim Havdal ligger i nydelige 
naturomgivelser, og er perfekt for barnefamilier, 

fiskere, gående, skituriste

Det er 15 minutter til Barnas Naturverden 
og 4 km fra E6.

- Overnatting
- Arrangement for grupper

- Organiserte gå- og mountainbiketurer

Åpent hele året. 
Ankomst mellom kl. 15.00 – 23.30

Havdal, 7397 Rennebu - tlf 974 79 593
www.gjesteheimhavdal.com

Gjesteheim 
Havdal

Med gården som utganspunkt

OPPLEV NERSKOGEN 
OG TROLLHEIMEN

Svengård er en fjellgård i drift. Her produseres
det kjøtt av den franske storferasen Limousin Fe.
Limousine kjøtt fra gården fås kjøpt på Svengård 
og på Nerskogen landhandel.

Gården tilbyr:
- overnatting
- hel- og halvdags opplevelsespakker som
 inkluderer mat og kjøretur med hest
- servering av gårdens egen Trollheim burger

Ta gjerne kontakt for tilbud. 

gårdsmat og gårdsopplevelser

aelaanke@hotmail.com
www.trollheim-nerskogen.no

Gauldalsvidda på hesteryggen

NATUROPPLEVELSER 
PÅ HESTRYGGEN

Kari Kvamme og Paul Paulsen tilbyr også i som-
mer rideturer med utgangspunkt fra Bulia, nord 
for Berkåk. Her kan man få være med både på 
weekendturer og dag- eller kveldsturer. 

Driverne i Bulia kan også ta på seg å arrangere 
kortere turer i tilknytning til spesielle anlednin-
ger som bryllup, konfirmasjon, bursdager og 
lignende.

 - Rideturer i Forollhogna
 - Weekend, dags- og kveldsturer
 - Overnatting i lavvo eller seterbu
 - Kortreist mat
 - Gode opplevelser i flott natur

Berkåk, 7391 Rennebu
995 49 923 / 416 04 884

 
- www.buliahest.no

Familiecamping ved E6

- ved elv med aktiviteter for store og små!
Helårsåpent

 -  Hytter med wc/dusj, 1-2 soverom, kjøkken og   

  stue for 5-8 personer

 - Hytter med minikjøkken og vann, for 5 personer

 - Leiligheter med wc/dusj, 1 soverom, stue og  

  kjøkken for 4 personer

 - Plasser for campingvogn/bobil og telt med 

  mulighet for strøm

 - 9-hulls minigolfbane, lekeplass, kaniner og geiter

 - Gratis internett med fiber

 - Parabol-TV med de fleste norske kanaler i hytter 

  med wc/dusj og i leiligheter

Nordskogen, 7391 Rennebu - tlf 905 39 121
www.hallandcamping.no

Barnas Naturverden

TurGLede TiL diNe BArN!

Fjellområdet der Barnas Naturverden 
ligger heter ramsfjell, og dette er et 

flott turområde både sommer og vinter. 
I området er det bygd tre sælehus, 

ved Ramssjøen, Damtjønna og Hævertjønna, og 
det er oppmerkede turstier mellom sælehusene. 

Sælehusene er basert på selvhushold 
med enkel standard, og er åpne 

både for dagsbesøk og overnatting. 
Det er overnattingsplasser til ca 15 personer.

Det er utarbeidet eget turkart over området, 
samt to illustrerte eventyrbøker 

og morsomme prospektkort.
Mer info på Rennebu.com

Mer informasjon og bestilling av overnatting: 
Bygdasenteret ved Merete - 72 42 77 05
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Overnatting hos Ingrid

Stille omgivelser i eit attraktivt 
jorbruksområde

På Meslo Herberge får du overnatting på 
ein levande gard, med kyr og sauer,

 pilegrimer og fiskarar. 

Ulike rom og standarder utanfor 
hotellstandarden, men med solid bondefrokost. 

Du kan óg vera gjest med sjølvhushald - med 
ei uvanleg natt i  stabburet eller ei roleg natt i 

mastu med beitande dyr rundt nåva.
Kom og ver vår gjest - anten du er vandrande 

pilegrim eller familie på opplevelsesferie!

Gardsliv, laksefiske, vandring, stillhet og ro!

Åpningstid: Heile året, men må kontaktast.

Stamnan, 7392 Rennebu - tlf 909 60 190
ingridmeslo@hotmail.com

Meslo Herberge
Ingrid Meslo

Hør amboltens klang

TrAdiSJONeLT SMedArBeid

Vi kan smi det meste - f.eks. dørlås, dørbeslag, 
opphengskroker, skiltoppheng, lysekroner, 

lysestaker m.m. De fleste produktene 
kan tilpasses kundens behov.

Når det gjelder overflatebehandling 
kan du få produktene oljebrent, svart-lakkert 
eller børstet og vokset (original stålfarge/grå).

et håndfast minne fra Gamle Bybro, Trondheim:
Vi har designet og laget eksklusive lysestaker 

av jern fra Gamle Bybro

Vi tar også på oss større arbeider som 
trapper, rekkverk, porter m.m.

Vi holder til i nye lokaler på Berkåk!

Berkåk, 7391 Rennebu - tlf 488 44 401
www.rennebusmia.no

Landhandelen på fjellet

BuTiKK OG KAFÉ PÅ NerSKOGeN
Ta en tur innom oss på Nerskogen Landhandel 

for å gjøre matinnkjøpene - en ny butikk i Joker-
kjeden med godt vareutvalg og åpningstider 

tilpasset fritidsbeboerne.
Besøk vår kafé Markastuggu, som selger 

hjemmebakte kaker og middag.

Bestill varer via vår nettside!
Under menypunktet “Bestill varer” på vår 

nettside kan du legge inn varebestilling, og vi gjør 
varene klar til deg for henting til avtalt tidspunkt. 

Sjekk ut hjemmesiden for mer informasjon om 
bestilling. Betaling skjer ved henting. 

Åpningstider:
Man - tors  9.00 - 18.00 / Fre 9.00 - 21.00

Lør 9.00 - 18.00 / Søn 12.00 - 16.00

Nerskogen, 7393 Rennebu - tlf 72 42 55 22
www.nerskogenlandhandel.no

Smaken av nybakt

TrAdiSJONSMAT 
TiL HVerdAG OG FeST

Kroken Bakeri er et bakeri som har spesialisert 
seg på flatbrød og forskjellige typer lefser 

(potetlefse, tykklefse og smurte lefser).
De dagene det er åpent bakes det også grovbrød 

og kanelsnurrer, og det selges kaffe og 
noe å bite i som kan nytes i bakeriets lokaler. 
Her er det også mulig å ha møter etter avtale.

Tar imot bestillinger på skuffkaker, 
rundstykker (usmurte eller smurte lefser), 

pizzasnurrer, ostekake o.l.

Åpningstider fra 1. juli - 1. september
Onsdager kl 10-16 / Fredager kl 10-19 / 

Lørdager kl 10-15 i partallsuker
Bakeriet er stengt i ukene 26 og 33.

Se innset.nu for evt. endringer!

Innset, 7398 Rennebu - tlf 404 99 989
inger_hilde1@hotmail.com – Facebook

Til fjellets topp

der OPPLeVeLSeNe GJeLder

Langklopp Fjellgård ligger vakkert til 600 moh 
mellom Berkåk og Oppdal.

Vi kan tilby:
 -   Veiledning på ridebane
 -   Tur med hest og vogn
 -   Rideleir for barn i sommerhalvåret
 -   Timebestillig enkeltturer 
 -   Setertur med servering etter avtale

Gisnåsen, 7397 Rennebu - tlf 936 26 803
www.langklopp.com

I pilegrimenes fotspor

PiLeGriMSiNFO PÅ VOLL

informasjonssenteret på Gammelbua på Voll 
vil være åpent hver dag i høysesongen 

fra 27. juni - 14. august: 
mandag-lørdag kl 9-16 og søndag kl 10-17. 

Her kan vandrerne få informasjon og service om 
leden og bygda, de får tilbud om 

guiding i Rennebu kirke, og de kan få kjøpt 
enkel mat/drikke og få mulighet til å ta en dusj. 

Hele 42 kilometer av pilegrimsleden går gjennom 
Rennebu. Fra unike Rennebu gamle Y-kirke er 

det 101 km til Nidaros. Denne traséen 
er særlig attraktiv for vandrere som ønsker å 

gå de 10 siste milene inn til Trondheim.

Pilegrimsvertene: 948 03 529
Bygdasenteret: 72 42 77 05

www.pilegriminfo.no - www.rennebu.com



Rennebunytt 23

Velkommen til

www.reisentilfjellet.no

En reise til 1100-tallet

eN HiSTOriSK SeVerdiGHeT

Jutulstuggu på Uv er en rekonstruksjon av 
Jutulstuggu som ble satt opp under Uvs-

håmmeren omkring 1250 i Håkon Håkonsons tid. 

Jutulstuggu ligger like ved Rv 700 på Stamnan 
- ca 10 km fra Berkåk. Bordplass til 50 personer, 

og den kan leies ut med eller uten servering. 
Det er eget visningsutstyr for storskjerm.

Eget toalettanlegg.

- utleie til møter, selskaper o.l.
- Kaffesalg hver lørdag 

  kl 11-15 ut august

Jutulstuggu på Uv
Margot Stavne, Stamnan, 7392 Rennebu

tlf 72 42 65 93 / 464 28 849

Grøtte gard

LAKSeFiSKe SideN 1871

Sammen med tre andre grunneiere 
leier vi nå ut Grøtte-Flå vald med ca 3,5 km elv, 

derav ca 2 km uten motfiske. 

Gjestehuset Feskarstuggu byr på høy standard 
og har alt du trenger for selvhushold.  

Du disponerer terrasse med vedfyrt badestamp, 
og med utsikt mot elva.

 -  9 høler, maks 9 fiskere
 -  Døgnkort / ukeskort
 -  8 senger / 4 rom i Feskarstuggu
 -  Mulighet for enklere standard i Gammel- 
  stuggu
 -  Tilrettelegger etter beste evne utfra dine 
  ønsker

Grøtte gård, Stamnan, 7392 Rennebu
tlf 482 76 037 - www.grottegard.no

Norges ledende salgsutstilling

OPPLeVeLSer FOr HeLe FAMiLieN

Rennebumartnan er i løpet av 30 år blitt 
én av Norges viktigste arenaer for 

salg og markedsføring av håndverk i tradisjon og 
ny design - en møteplass der 150 utvalgte norske 

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

 Handel Konserter
 Familievennlig  Matopplevelser
 ung skaperglede  Kulturopplevelser
 utstillinger Møteplass

Arrangeres 12.-14. aug 2016

Berkåk, 7391 Rennebu - tlf 72 42 77 48
www.rennebumartnan.no

Svartdalssetra i Trollheimen

SeTerKOST i FJeLLHeiMeN
En flere hundreårs tradisjon videreføres med 
setring på Svartdalsetra. Her utnytter kyrne 

gårdens beiteressurser som gir smakfulle melke-
produkt tilbake. Foruten om seterprodukter, sørger 

buskap og røktere for at gammel kulturmark 
holdes i hevd i henhold til utarbeidet skjøtselsplan.

Velkommen til besøkende 
ons-fre-og lørdager fra kl. 11.00-16.00.

Sesongåpning kunngjøres på: reisentilfjellet.no-
matreisen. Plakater settes opp på Nerskogen.

Du finner oss ved å kjøre Sørøyåsen/Svartdalsveien, 
som er bomvei, på Nerskogen.

Det er ca 1.7 km å gå fra Minilla. 
Vi kan også tilby laksefiske ved den historierike 

fiskeretten som tilhører gårdene på Hoel.
Laksevaldet strekker seg 2 km,og består av flere 

tilrettelagte laksehøl.
 Fiskekort på Hoel Vald kjøpes på: 

www.orklaguiden.no eller hos 
Bygdasenteret AS tlf 724 27 705

Stamnan, 7392 Rennebu - tlf 415 61 962

Svartdalssetra
Synnøve Bruholt

Nerskogen, 7393 Rennebu
412 72 597 / 986 82 528 

karlmagnusholberg@gmail.com
www.facebook.com/trollheimenhusky

Med hunden i fokus

Trollheimen    Husky

Hundekjøring 
og aktivt friluftsliv

Fra sin base på Nerskogen driver Trollheimen 
Husky med hundekjøring og aktivt friluftsliv, 

både sommer og vinter. 

 -  Hundekjøring, med vogn og slede
 -  Hundekjørerdager for barn og ungdom
 - Hundekjøring for barnehager, skoler, 
  utdrikningslag, bursdager og andre grupper
 - Besøk i hundegården med mulighet for å 
  hilse på hundene og valpene
 -  Transportoppdrag med hundespann, 
  scooter eller ATV
 -  Tilsyn av hytter
 -  Salg av lammeskinn 
 -  Salg av ved

Familievennlig overnatting

Idyllisk sted i vakker fjellnatur

Mjuklia er et sted for overnatting, servering, 
catering og kurs/teambuilding - åpent hele året!  

Pilegrimsleden - et par kilometer unna oss. 
Gode fasiliteter for kurs/konferanse, møter 
og selskaper. Stor kapasitet på matservering 

og catering, der vi fokuserer på 
ekte og god mat for alle!

Klatretårn med flere løyper, taubane, bruskasses-
tabling, gapahuk med bålplass og fjøs med dyr er 

bare noen av aktivitetene vi kan tilby.

Matopplevelser - Aktiviteter
Trivsel - Turløyper hele året

Mjuklia leirsted og gjestegård
www.mjuklia.no

post@mjuklia.no – 72 42 82 30
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Velkommen til

www.reisentilfjellet.no

En vandring langs Gudbrandsdalsleden fra Berkåk og de siste 100 km til 
Nidaros kvalifiserer til Olavsbrevet ved ankomst Pilegrimsgården i Trondheim. 
En slik vandring kan du gjøre på 5-6 dager, eller på kortere tid, avhengig av 
din egen kapasitet.

Hele 42 kilometer av pilegrimsleden går 
gjennom Rennebu. Ved den unike Rennebu 
kirke (Y-kirke) markeres 100-kilometersmerket, 
som er det siste punktet du kan koble deg på 
leden hvis du ønsker å kvalifisere til Olavsbrevet.

Til Berkåk kan du benytte tog med 
Dovrebanen fra Oslo eller fra Trondheim. 
Starten på de siste 100 km til Nidaros er ved 
Rennebu kirke på Voll, som ligger ca 15 km 
fra Berkåk, retning Orkanger. Voll er også et 
informasjonssted for vandrere. Dette finner du 
om sommeren i den 150 år gamle museums-
butikken.

Fra Berkåk stasjon er det merket pilegrimsveg 
gjennom Berkåk sentrum, som tilslutning til 
Gudbrandsdalsleden ca 2 km unna, på omtrent 
samme høyde i terrenget.

Tilbud for overnatting finner du på Berkåk, og med ca 6-11 kilometers mellomrom langs de 
siste 100 km til Nidaros. Det er ett unntak, 21 km mellom Svorkmo og Skaun.

Det er et godt tilbud av matvarebutikker underveis. Du trenger derfor ikke å bære med deg alt 
du trenger for hele turen.

God tur i noe av det frodigste og grønneste kulturlandskapet i Trøndelag!

De siste 100 km til Nidaros

Vakre Gisnadalen

OLSMedALSeTrA

Siden midten av 1600-tallet har det vært 
bosetting og setring i Olsmedalen. I senere tid 

som feriested og med arrangement av konserter 
og andre sammenkomster.

Lørdag 18. juni: 
Med Norges vakreste stemme, rita eriksen 

sammen med sitt dyktige band på setertunet.

Gisnaelva har de siste åra blitt kjent som norges 
mest spennende plass for gullgraving. 
Norges største gullklump (i løsmasse)

er funnet her, 17,2 gram.

Vi arrangerer gullgravercamp på setra.
i år 27. juni–3. juli og 26.–28. august.

Hjertelig velkommen til seters!

Tiki Eiendom AS
tlf Kirsten 959 14 319 – Ivar 906 53 315

epost ivar@langklopp.no

En perle ved E6 på Berkåk

BuVATNeT FriLuFTSOMrÅde

Buvatnet er et godt tilrettelagt område for 
friluftsliv i kommunesenteret Berkåk.

Godt farbar tursti rundt vatnet. På vestsiden av 
vatnet følger turstien gangveien langs E6, men 
her kan en alternativt krysse E6 i nordenden av 

vatnet og bruke Gamle Kongevei. 
Badeplassen på østsiden en populær tumleplass 
for små og store. Her er det toalett og rasteplass. 
Egen sandvolleyballbane hører og til anlegget.

Båt- eller kanoutleie. Utlånet administreres av 
landbrukskontoret. For å låne nøkkel må en ta 

kontakt med kommunen tlf 72 42 81 00.

i perioden 1925 til 1951 foregikk det skjæring av 
is på Buvatnet. Isen ble brukt i forbindelse med 

nedfrysing av fisk og sild for eksport.

Berkåk, 7391 Rennebu - tlf 72 42 77 05
www.rennebu.com

Buvatnet

Yrende dyreliv på setra

Hæverfallsetra – ved Barnas naturverden
Setra drives som turistseter i setersesongen 

(juli mnd). dyra på setra går fritt, og kan oppleves 
sammen med oss eller på egen hånd. 

Vi tilbyr overnatting med sjølhushold etter avtale. 

Sommeren 2016
Torsdagene 14., 21. og 28. juli 

Servering av rømmegrøt, kaffe og noe å bite i 
kl. 17.00 – 19.30.

Søndagene 17. og 31. juli.
Servering av kaffe og vafler med seterrømme 

kl. 12.00 – 17.00
Servering av rømmegrøt kl. 14.00 – 17.00

Barnas dag 24. juli kl. 11.00 – 16.00
For kr 50,- kan barna være med på alle 

aktivitetene. Det er mulig å kjøpe seg kaffe og 
vafler i Storstuggu. Fra kl 13.00 blir det også 

mulighet til å kjøpe seg rømmegrøt m/spekemat. 

Hæverfallsetra
sundsetgard.no

Ingunn Holden og Stian Gladsø, tlf 957 59 035, 
ingunn.holden@getmail.no 

www.sundsetgard.no - Facebook/Haeverfallsetra
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Fire seterperler
Fire gamle setre på fire forskjellige kanter av bygda – felles for dem er utrolig flott 
beliggenhet, og at de har åpent for publikum på faste dager i sommer.

HÆVERFALLSETRA
ligger på Haverfallet, en av inn-

fallsportene til Barnas Naturver-
den. Setra ligger høyt og fritt ved 
foten av Ryphøa, ca 700 meter over 
havet med en praktfull utsikt mot 
den sørøstre delen av Rennebu og 
mot Oppdal. 

En kommer dit ved å kjøre E6 
til Ulsberg og ta av ved Kløftbrua 
mot Sundset. Følg skilt til Barnas 
Naturverden, og ta av til bomveien 
Nyseterdalsveien - her står det også 
skilt til Hæverfallsetra.

Om sommeren er det mye som 
skjer på setra, som er i full drift 
rundt fire uker hver sommer med 
kyr, kalver, griser, høner, sauer, 
kanin og hund. Blant annet er det 
muligheter for å bli med i fjøset for 
å lære seg å melke, og barnas dag er 
et arrangement som er blitt en tra-
disjon. Melkerommet er bygd om 
slik at melka kan utnyttes på setra 
i stedet for å bli sendt til meieriet. 
Dyra på setra går fritt og kan opple-
ves, enten sammen med vertskapet 
Ingunn og Stian eller på egen hånd.

Åpningstider:
- Torsdagene 14., 21. og 28. juli 
 kl 17.00-19.30.
- Søndagene 17. og 31. juli 
 kl 12.00-17.00
- Barnas dag: 24. juli kl 11.00-16.00

SVARTDALSSETRA
Er å finne i naturskjønne omgi-

velser på Nerskogen. Trollheimen 

med sine mektige fjell er nabo i 
vest og preger landskapet sammen 
med Minilldalens vide myrer.

Adkomst med bil ved å kjøre 
Sørøyåsen/Svartdalsveien som er 
bomvei. Deretter er det ca 1,7 kilo-
meters gange fra Minilla.

Det er en flere hundre års seter-
tradisjon som er ført videre på 
Svartdalssetra. Fortsatt utnytter 
kyrne det fantastisk fine beitet som 
igjen gir unike melkeprodukter. 
I tillegg til å bidra til utrolig god 
seterkost, sørger buskap og folk på 
setra for at gammel kulturmark hol-
des i hevd.

Åpningstider i setersesongen:
- Onsdager, fredager og lørdager 
 kl 11.00 – 16.00.
- Sesongåpning kunngjøres på 
 www.reisentilfjellet.no-matreisen.

LITJKOSBERGSETRA
ligger ved Skaumsjøen, ca åtte 

kilometer øst for Berkåk. Avkjørsel 
fra E6 i Skaumsvingen ca 2,5 km 
sør for sentrum. Bomvei fra Undals 
Verk er skiltet fram til Skaumsjøen. 
Ca 1,2 km å gå på god vei fra parke-
ringsplassen ved Skaumsjøen.

Fra setervollen og terassen er 
det fantastisk flott utsikt - i sør-
vest mot Ramsfjella, Gisnadalen 
og Oppdalsfjella, i sør troner Snø-
hetta, Sissihøa og Orkelhøa, og 
mot øst er det blåne etter blåne 
innover i Forollhogna nasjonal-
park. Rett nedenfor ligger Skaum-

Buvatnet Friluftsområde:

En perle ved 
E6 på Berkåk!

Buvatnet er et godt tilrettelagt 
område for friluftsliv like nord 
for Berkåk sentrum. Det er oppar-
beidet en turvei rundt vatnet som 
er godt egnet for handicappede. 
På vestsiden av vatnet følger tur-
veien langs E6, men her kan en 
alternativt krysse E6 i nord-enden 
av vatnet og bruke Gamle Kon-
gevei tilbake til Berkåk. På som-
merstid er badeplassen på østsi-
den en populær tumleplass for 
små og store. Her er det toalett 
og rasteplass. En egen sandvolley-
ballbane hører også til anlegget.

Det er mulig å leie båt eller 
kano for de som måtte ønske det. 
Utleie administreres av Mjuklia 
Leirsted og Gjestegård - tlf 72 42 
82 30.

I perioden 1925 til 1951 
foregikk det skjæring av is 
på Buvatnet. Isen ble brukt i 
forbindelse med nedfrysing av 
fisk og sild for eksport. Dette var 
før kjøleskap og fryser fantes! 
Infotavle og skilting forteller om 
dette ved nordøstsiden av vatnet.

Buvatnet er et populært 
utfartsområde blant lokalbefolk-
ningen i Rennebu. Vi ser gjerne 
at turister og besøkende bruker 
området sammen med oss.

Jutulstuggu 
på Uv

Jutulstuggu på Uv er en histo-
risk severdighet. Det er en rekon-
struksjon av Jutulstuggu som ble 
satt opp under Uvshåmmårn 
omkring år 1250 i Håkon Håkon-
sons tid. Den er en historisk 
severdighet og en kulturskatt med 
nasjonal verdi. Dimensjonene på 
tømmeret, lafteteknikken og inn-
gangsportalens ornamentikk gir 
dette bygget et særpreg som er 
enestående i Norge.

Historikere hevder at Jutul-
stuggu etter ordre fra Kongen 
kan ha blitt oppsatt som gildehall 
for grenda og distriktet rundt. 
På grunn av størrelsen var byg-
get også et naturlig samlende 
midtpunkt for feiring av den tids 
merkedager. I dette særegne byg-
get ligger fortsatt mystikkens slør 
over de grove tømmerveggene.

For mer informasjon om 
Jutulstuggu kontakter du
•		 Merete	på	Bygdasenteret	
 - tlf 72 42 77 05

sjøen, omgitt av rik og relativt urørt 
skogsnatur i nasjonalparken og 
Skaumsjøen Barskogreservat.

På Litjkosbergsetra foregår 
det ikke lenger tradisjonell seter-
drift, men de gamle seterhusene er 
intakt. En ny kopi av et tidligere 
fjøs på setra er bygd opp som serve-
rings- og selskapslokale. Bygningen 
er et utrolig fint eksempel på godt 
bygningshåndverk fra Rennebu.

Åpningstider:
- Alle tirsdager i juli kl 17.00-20.00.

OLSMEDALSSETRA
Ligger helt innerst i Gisnada-

len som er skiltet fra E6 i Gisnå-
sen.  Tilgjengelig med bil helt fram. 
Her tilbys lokal kultur og historie i 
form av fortelling om seterhistoria 
fra 1643 og til i dag. Det tilbys også 
guidet vandring til distriktets stør-
ste furu, som det må tre store per-
soner til for å ta omkring. Videre 
til elva Gisna, som er en av landets 
mest spennende gullgraverarenaer i 
disse dager. (Se egen artikkel).

Åpningstider:
- Onsdager fra klokka 18 i sommer.
- Påmelding til Bygdasenteret, 
 telefon 72 42 77 05.

Tekst: Fredrik Kosbergløkk
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For mer informasjon om Reisen til fjellet kan du enten kontakte 
Merete på Bygdasenteret på tlf 72 42 77 05 / merete@bygdasenteret.no

 - eller gå inn på www.reisentilfjellet.no

Aktivitetskalender 2016

JUNI
4. juni: Kaffe og hyllkaku på Jutulstuggu kl. 11-15
11. juni:  Kaffe og hyllkaku på Jutulstuggu kl. 11-15
18. juni:  Kaffe og hyllkaku på Jutulstuggu kl. 11-15
18. juni:  Garasjesalg Trollheim/Svendgård Nerskogen kl 12-16
18. juni: Konsert med Rita Eriksen, Olsmedalssætra kl 20
25. juli:  Kaffe og hyllkaku på Jutulstuggu kl. 11-15
27. juni-3. juli Gullgravercamp i Gisnadalen
 
JULI
5. juli:  Kaffe og vafler på Litj-Kosbergsetra kl. 18-21
6. juli:  Omvisning med kaffe og vafler på Olsmedalsætra kl. 18.
6. juli:  Kaffe, bakst og seterprodukter på Svartdalssetra kl. 11-16
8. juli:  Kaffe, bakst og seterprodukter på Svartdalssetra kl. 11-16
9. juli:  Kaffe, bakst og seterprodukter på Svartdalssetra kl. 11-16
9. juli:  Kaffe og hyllkaku på Jutulstuggu kl. 11-15
12. juli:  Kaffe og vafler på Litj-Kosbergsetra kl. 18-21
13. juli:  Omvisning med kaffe og vafler på Olsmedalsætra kl. 18
13. juli:  Kaffe, bakst og seterprodukter på Svartdalssetra kl. 11-16
14. juli:  Rømmegrøt, kaffe og noe å bite i på Hæverfallsetra 
 kl. 17-19.30
15. juli:  Kaffe, bakst og seterprodukter på Svartdalssetra kl. 11-16
16. juli:  Kaffe, bakst og seterprodukter på Svartdalssetra kl. 11-16
16. juli:  Kaffe og hyllkaku på Jutulstuggu kl. 11-15
19. juli:  Kaffe og vafler på Litj-Kosbergsetra kl. 18-21
17. juli:  Kaffe og vafler med rømme på Hæverfallsetra kl.12-17. 
 Servering av rømmegrøt kl. 12-17
20. juli:  Omvisning med kaffe og vafler på Olsmedalsætra kl. 18
20. juli:  Kaffe, bakst og salg av seterprodukter på Svartdalssetra 
 fra kl. 11-16
21. juli:  Rømmegrøt, kaffe og noe å bite i på Hæverfallsetra 
 kl. 17-19.30
22. juli:  Kaffe, bakst og seterprodukter på Svartdalssetra kl. 11-16
23. juli:  Kaffe, bakst og seterprodukter på Svartdalssetra kl. 11-16
23. juli:  Kaffe og hyllkaku på Jutulstuggu kl. 11-15

24. juli:  Barnas dag på Hæverfallsetra kl. 11-16
27. juli:  Omvisning med kaffe og vafler på Olsmedalsætra fra kl. 18
27. juli:  Kaffe, bakst og seterprodukter på Svartdalssetra kl. 11-16
28. juli:  Rømmegrøt, kaffe og noe å bite i på Hæverfallsetra 
 kl. 17-19.30
29. juli:  Kaffe, bakst og seterprodukter på Svartdalssetra kl. 11-16
30. juli:  Kaffe, bakst og seterprodukter på Svartdalssetra kl. 11-16
30. juli:  Kaffe og hyllkaku på Jutulstuggu kl. 11-15
31. juli:  Kaffe og vafler med rømme på Hæverfallsetra kl.12-17.   
 Servering av rømmegrøt kl. 12-17

AUGUST
3. aug:  Kaffe, bakst og seterprodukter på Svartdalssetra kl. 11-16
5. aug:  Kaffe, bakst og seterprodukter på Svartdalssetra kl. 11-16
6. aug:  Kaffe, bakst og seterprodukter på Svartdalssetra kl. 11-16
6. aug:  Kaffe og hyllkaku på Jutulstuggu kl. 11-15
10. aug: Kaffe, bakst og seterprodukter på Svartdalssetra kl. 11-16
12. aug: Kaffe, bakst og seterprodukter på Svartdalssetra kl. 11-16
13. aug:  Kaffe, bakst og seterprodukter på Svartdalssetra kl. 11-16
13. aug:  Kaffe og hyllkaku på Jutulstuggu kl. 11-15
12.-14. aug: Rennebumartnan
17. augt:  Kaffe, bakst og seterprodukter på Svartdalssetra kl. 11-16
19. aug:  Kaffe, bakst og seterprodukter på Svartdalssetra kl. 11-16
20. aug:  Kaffe, bakst og seterprodukter på Svartdalssetra kl. 11-16
20. aug:  Kaffe og hyllkaku på Jutulstuggu kl. 11-15
24. aug:  Kaffe, bakst og seterprodukter på Svartdalssetra kl. 11-16
26. aug:  Kaffe, bakst og seterprodukter på Svartdalssetra kl. 11-16
26.-28. aug: Gullgravercamp i Gisnadalen
27. aug:  Kaffe, bakst og seterprodukter på Svartdalssetra kl. 11-16
27. aug:  Kaffe og hyllkaku på Jutulstuggu kl. 11-15
31. aug:  Kaffe, bakst og seterprodukter på Svartdalssetra kl. 11-16

 Gammelbua på Voll og Rennebu kirke 
 er åpen hver dag fra 27. juni-14. august

www.reisentilfjellet.no
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Hver uke deler vi ut reisegavekort fra
Star Tour til en verdi av 10.000 kr, i tillegg
trekker vi en heldig vinner hver eneste dag
som får et gavekort hos SPAR på 500kr

Delta i konkurransen på spar.no

Alle hele meloner

÷40%
Begrensninger på tilbudene kan forekomme. Vi tar forbehold om trykkfeil og utsolgte varer. 

Salg kun til private husholdninger. Tilbudene gjelder t.o.m. lørdag 11/6

Nakke koteletter
frosne, 1 kg, Gilde

2990

Gjelder alle typer 1,5 l brus med unntak av First Price, Eldorado og multipack. Pant kommer i tillegg.

8900
5 for

Alle typer  
brus 1,5 l

Ukens topptilbud

SPAR Berkåk, 72 42 71 17.  Åpn.tider man-fre 8-22  – lør 8-20

Gjelder uke 23 og 24

Dette trenger du:
4 kyllingfileter
2 ss olje
20 g smør
Salt og pepper
4 dl ferdigkokt ris
1 potte persille
1 agurk
1 mango
2 epler
75 g parmesan
Skall fra 1 lime 
Saft fra 2 lime
Salt 
Pepper

Slik gjør du:
Bland ferdigkokt ris med finhakket persille. Del agurken på langs og 
skrap ut kjernen med en skje, og strimle den på langs. Skrell mango 
og eple, og del opp i biter. Tilsett frukten i salaten og bland godt 
sammen. Bruk en ostehøvel for å lage store strimler av parmesan. 
Tilsett osten. Rasp limeskall og press over saften fra to lime. Smak  
til med salt og pepper.  
Varm en stor stekepanne med smør og olje. Stek kyllingfileten gylden 
på middels varme. Salte og pepre. Server kyllingen med rissalaten.

oppskrifter som løfter
sommeren til nye høyder!25

Vi i SPAR elsker smaken av sommer. Flere av disse smakfulle oppskriftene blir fort nye favoritter. Værsågod – nyt!

Nyt sommeren!
GRATIS

Du finner 
nå gratis 

oppskriftshefte
i alle våre
butikker!

samme pris i hele sommer!
(Utvalget i butikkene kan variere noe).

Ytrefilet av svin
fersk, naturell/marinert, 500 g, Gilde  119,80/kg

5990
Ørretfilet
naturell/marinert, 2x125 g, Lerøy  159,60/kg

3990

Kyllingfilet med rissalat Kyllingfilet
naturell/tomat& urtemarinert, 320 g, Prior  155,94/kg

4990

Tilbudene gjelder Spar Berkåk

25
Gilde Grillpølse 
600gr, pr stk 

Sparepakker 
iskrem fra Henning Olsen

÷40%

på alt av taco 
fra Santa Maria og 
Old el paso hver 
fredag og lørdag

Tacohelg 

÷40%

Ønsker alle en 
god sommer!

Store reker 
frosne 

str 70/90, pr kg 

Glade junitilbud

SPAr Berkåk
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Sommerblomster

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

Kvite margaritter
kr 29,-

Div utekrukker ÷50%

Terrengen	er	et	norsk	firehjulsdrevet	
terrenggående	hjelpemiddel/rullestol.

Er	godt	utstyrt	med	blant	annet	
trinnløs	regulering	av	hastighet.
Terrengen	tilpasses	brukere	med	

spesielle	behov.
Terrengen	er	konstruert	for	ferdsel	
i	typisk	norsk	terreng,	har	meget	
gode	kjøreegenskaper	og	har	ett	
marktrykk	lavere	enn	en	person	

som	går	på	bena!

Terrengen AS
Stamnan,	7392	Rennebu

Telefon 72 42 65 60
Mobil 476 24 600

E-post:	info@terrengen.no
www.terrengen.no

I tillegg til produksjon av 
Terrengen foretar vi service og 
reparasjoner på alle typer 
redskap og landbruksmaskiner.

•  sveiseverksted for mindre og 
 større sveiseoppdrag. 

•  maskineringsverksted med 
 dreiebenk og fresemaskin. 

•  produksjon og konstruksjon 
 av stålarbeid

• dekkmaskin for landbruks- og 
 anleggsdekk

For priser og oversikt over våre 
produkter og tjenester se
www.landbruksverksted.no 

– fortsetter der veien slutter

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

Sommertilbud
 3 valgfrie brød 

   kr 80,-

Kaker til livets høydepunkter 
kan nå også bestilles på nettbutikken vår. 

Wienerbrød fra 
Soknedal Bakeri. 
Nysmurt baguett eller 
rundstykke med lokal-
produsert pålegg.

Velkommen til trivelig sommerstund!

Åpningstider 
man-fre 10-17
lør 10-14

følg oss på facebook

Velkommen
til en trivelig handel 

Du finner oss 
på Torget på Berkåk

Sommerpøbb
Vi har åpent hver fredag og lørdag hele året. 

I tillegg har vi arrangementer utover sommeren. 

Lørdag 11. juni:  Quiz
Fredag 17. juni:  Trubadur på terrassen
Fredag 24. juni:  Sankthanspøbb
Fredag 1. juli:  Seniorpøbb med Erik Hoel på terrassen
Fredag 8. juli:  70-tallsfest
Lørdag 16. juli:  Quiz
Lørdag 30. juli:  Trubadur Ann Siri Amdahl på terrassen
Fredag 12. august: Martnastrubadur på terrassen
Lørdag 13. august: Martnastrubadur på terrassen
Lørdag 20. august: Quiz
Fredag 26. august: Bondepøbb

Bygdapøbben 
er åpen kl 21-01.30

Skjenkestopp kl 01.00

Med forbehold om endringer
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Rennebuhallen:

Vår nye storstue
Det begynner å nærme seg innspurten for rehabiliteringsprosjektet i og rundt 
Rennebuhallen, og anlegget skal innvies i forbindelse med Rennebumartnan 12.-14. 
august. 

- Det aller meste har gått 
helt etter planen, og det skal bli 
veldig artig å vise fram den nye 
storstua, sier Harry Lyder, som er 
prosjektleder Bygg hos Rennebu 
kommune.

Brannsikkerhet og desinfeksjons-
anlegg

Rehabiliteringsarbeidet startet 
opp tidlig i fjor høst, og har pågått 
gjennom hele vinteren. Både hånd-
balltreninger, kamper og annen 
treningsaktivitet har gått omtrent 
som normalt, naturlig nok med en 
del tilpasninger. Stort sett har dette 
fungert veldig bra, og også sikker-
heten i forbindelse med anleggs-
virksomheten har blitt godt ivare-
tatt.

- På forhånd var vi spente på 
hvordan det ville fungere med 
anleggsmaskiner og trafikk så nær 
skoleområdet, men det har gått 
over all forventning. Skolen har 
gjort en god jobb i forhold til å 
informere elever og foreldre, og det 
har vært viktig, sier Lyder. 

Den 1. mai ble hallen stengt for 
å gjøre ferdig arbeidet. Dette blant 
annet for at vannsystemet er tappet 
ned, og man skal nå installere des-
infeksjonsanlegg, som blant annet 
beskytter mot legionellabakterier. 
En del av det gjenstående arbeidet 
i kjelleretasjen er også knyttet til 
brannvarsling- og brannsluknings-
systemet. Dette skal etter planen 
ferdigstilles i slutten av august. 

-De første par ukene etter at 
skolen starter opp regner vi med at 
det er greit å legge gymaktiviteter 
utendørs, og så skal alt være klart 
til bruk når høsten kommer, sier 
Lyder. 

Gode kulturopplevelser
I samfunnssalen har mye av 

oppgraderingen blitt gjort med tan-
ke på akustikk, lys og kulturformid-
ling. Ifølge Lyder er det en moder-
ne og godt utstyrt kulturarena man 
etter hvert kan ta i bruk.

- Det er lagt vekt på at dette skal 
være en arena for gode kulturopp-
levelser, og da er det naturlig at til-

rettelegging i forhold til lyd og lys 
har fått en sentral rolle i planleggin-
gen, sier Lyder. 

Lokal utsmykning
I forbindelse med rehabiliterin-

gen har det vært helt naturlig å ten-
ke på hvordan lokale håndverkere 
kan gjøres synlige, og utvendig har 
man brukt både Rennebu Granitt 
og brentpanel fra Rennebu Sag- og 
Trekultur. 

- Rennebugranitten skal brukes 
i trappetrinn på den utvendige plat-
tingen, og brentpanel er brukt på 
utvendig fasade mot E6, forteller 
Lyder. 

Det nye vestibyleområdet er 
også noe utvidet, og her er det 
bygd med tanke på framtidig 
utsmykning. 

- Det er ikke planlagt i detalj 
hvordan dette skal bli, men i pla-
nene er det fremhevet at det godt 
kan benyttes lokal kunst og kultur, 
forteller Lyder. 

Av Mona Schjølset

Kartlegging 
av frilufts-
områder
En arbeidsgruppe har 
utarbeidet en oversikt 
over friluftslivsområder 
i Rennebu, og nå ønsker 
de innspill fra både fast-
boende og hyttefolk. 

- Vi har kartlagt områdene 
ut fra en del kriterier både i 
forhold til funksjon, tilretteleg-
ging, brukerfrekvens og en del 
andre faktorer, men det kan 
fortsatt være forhold vi ikke har 
full oversikt over. Derfor er det 
viktig at publikum gir oss til-
bakemeldinger, sier Evy - Ann 
Ulfsnes, enhetsleder landbruk 
hos Rennebu kommune. 

Aktivt friluftsliv
Hensikten med den kartleg-

gingen som nå er gjort, er et 
ledd i nasjonal strategi for et 
aktivt friluftsliv. Mange av lan-
dets kommuner jobber nå med 
dette, slik at viktige ressurser 
blir godt dokumentert og verd-
satt. Dette blir viktige virkemid-
del for å identifisere, utvikle og 
ivareta arealer for friluftslivet. 

- De ulike områdene blir 
merket A, B eller C ut fra om 
det er et svært viktig friluftslivs-
område, et viktig friluftslivsom-
råde eller et registrert friluftslivs-
område. I tillegg er kommunen 
delt inn i områdetyper for å 
synliggjøre funksjon, innhold 
og størrelse. Dette kan være 
utfartsområde, lek- og rekrea-
sjonsområde, jordbruksland-
skap og andre typer områder, 
sier Ulfsnes. 

Arbeidsmetode
Den lokale arbeidsgruppen i 

Rennebu har samlet inn data og 
informasjon til kartleggingen, 
samt innhentet kunnskap fra 
grendalag og idrettslag. I tillegg 
er en god del skriftlige kilder 
som brosjyrer, bøker, utrednin-
ger, kart og nettsider gjennom-
gått, for å samle allerede eksiste-
rende informasjon. 

- Nå ønsker vi at folk kom-
mer med sine innspill, enten de 
stikker innom på kontoret, rin-
ger, eller sender oss en e-post, 
sier Ulfsnes

Nødvendig informasjon 
og kart finner du på 
www.rennebukommune.no

Harry Lyder viser det nye og utvidete 
inngangspartiet til Rennebuhallen.

Inne i Samfunnssalen brukes det 
bl.a. brentpanel fra Rennebu Sag- og 
Trekultur.
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Olsmedalssætra i Gisnadalen
Billettpris kr 350 + gebyr

billettservice.no

Konserten starter kl 20.00, tunet åpner kl 18.00.
Salg av mat og drikke.

Ring 906 53 315/959 14 319 ved spørsmål

Rita Eriksen 
synger Eva Cassidy

Vi får høre klassikere som 
Fields Of Gold, Over The Rainbow, 
God Bless The Child, What A 
Wonderful World, Time After Time, 
Chain Of Fools og Songbird. 

Sommerkveld på sætraTrenger du elektriker?

Bjørn 
909 10 913

Ta kontakt med oss!

www.riseelektro.no – post@riseelektro.no

Oddvar
905 78 439

Vi inviterer deg til å besøke

Rennebu.com 
- en ny nettportal for Rennebu, 

og her kan du finne det meste av det 
du er ute etter av informasjon om Rennebu.

Nettportalen har bl.a. en egen kulturkalender 
der du kan holde deg orientert om det som foregår i bygda.

Er det noe du savner - send oss en epost:
dagfinn@mediaprofil.no

gårdsmat og gårdsopplevelser

Garasjesalg
Svengård på Nerskogen 18. juni kl 12-16

Telefon 900 78 980
www.trollheim-nerskogen.no

• Laftet hundehus
• Gamle dører/vinduer
• Båtmotor (2hk)
• Skatoll
• Gammel solbrendt panel 
• Etasjeovner
• Slipestein m/stang
• Keramikk
• Bøker
• Trau og trebutter
• Hjørneskap
Og mye annet spennende!

Grilling av gårdens egen 
limousin burger og bålkaffe.

Velkommen til 
en trivelig handel!



Rennebunytt 31

Rennebubjelken:
Et spenstig prosjekt

Metoden er like gammel 
som den er genial. Kombinert 
med hypermoderne data- og 
produksjonsteknologi, grundige 
analyser og tekniske beregninger, 
kan vi kanskje driste oss til å spå et 
lite industrieventyr på Postmyran 
industriområde på Berkåk?

Alternativ til limtre
Ord som «spenning» og 

«spenstig» får dobbel betydning 
når daglig leder Kent Ole Flatsetøy 
og Torleif Bøe i Rennebubjelken 
AS demonstrerer prinsipp og 
produksjonsmetode for Rennebu-
nytt. Begge har kjempetro på 
produktet som for lengst er 
patentbeskyttet, og som vil kunne 
bli et svært attraktivt alternativ til 
limtrebjelken. Spenn på opptil 12 
meter er det de foreløpig ser for seg 
som bruksområde for bjelken.

- Når bjelken låser seg i en opp-
overspent bue, fordeles all kraften 
horisontalt gjennom «tennene», 
forklarer Torleif Bøe. Den erfarne 
lafteren har stor praktisk innsikt i 
treets bæreevne, og han legger ikke 
skjul på at han er både fornøyd og 
imponert over det de så langt har 
sett av testing.

Millioninvestering
Et datastyrt vidunder av ei sag 

til flere millioner kroner, er på 
plass i produksjonslokalet som 
Rennebubjelken AS har overtatt 
etter Torslaft. Dermed videreføres 
også en sterk tretradisjon som 
bokstavelig talt sitter i veggene. 
En god samarbeidspartner er 
Sveinung Kosberg i Rennebu Sag 
og Trekultur. Han er medeier i 
det nye selskapet, og det var hans 
avdøde far, Svein, som trakk fram 
igjen den gamle teknikken med å 

To planker med «tenner» som nesten passer mot hverandre legges sammen. 
Tennene på den ene er ørlite forskjøvet i forhold til den andre. 

Når begge plankene bøyes under sterkt press, oppstår det ulikt strekk over og under 
som gjør at tennene faller sammen. Når presset fjernes, har de låst seg sammen i en Rennebubjelke.

forsterke bjelker ved bruk av en 
teknikk som ble kalt fortanning. 
En annen slektning, sivilingeniør 
Arne Vasslag satte seg ned og 
gjorde omfattende tekniske 
beregninger. Disse ga så sterk 
grunn til optimisme at selskapet 
Rennebubjelken AS ble startet 
i fjor høst og investeringer ble 
vedtatt og iverksatt.

- Innovasjon Norge fattet inter-
esse for ideen vår, og de har bidratt 
med en million kroner i lån og 
rundt 800.000 kroner i tilskudd, 
opplyser daglig leder Kent Ola 
Flatsetøy.

Presisjon og kraft
Den tyskproduserte saga var 

på plass litt etter påske. Med en 
presisjon på 0,1 millimeter sager 
den i alle retninger og vinkler som 
dataprogrammet bestemmer. En 
kraftig hydraulisk rigg som bøyer 
sammen bjelkene, er produsert 
på stedet etter egen konstruksjon. 
Etter mye testing, er den første 
Rennebubjelken nå klar for 
praktisk anvendelse.

- Omfattende testing er helt 
nødvendig. Derfor har vi vært 
avventende med å markedsføre 
produktet utad. De første bjelkene 
som får et spenn på 11 meter, vil 
bli levert til den nye brua på turist-
stien over Minilla. Dessuten skal 
vi lage en kraftig bjelke som skal 
benyttes i en gapahuk ved Pile-
grimsleia ved Holshaugen, forteller 
Flatsetøy.

Også i markedssammenheng 
ser han for seg et samarbeid med 
Rennebu Sag- og Trekultur som 
har et omfattende og godt nettverk 
av arkitekter og trehusbyggere.

Av Fredrik Kosbergløkk

Daglig leder Kent Ola Flatsetøy og Torleif Bøe i Rennebubjelken 
har sterk tro på at den spesielle konstruksjonen 
skal bli en suksess i byggemarkedet.

Torleif Bøe overvåker 
bøyingen av en prøvebjelke.
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STATOIL BERKÅK BLIR CIRCLE K
VELKOMMEN TIL ÅPNINGSFEST 15. JUNI!

CIRCLE K BERKÅK
Parallellveien 10
7391 Rennebu
Tlf. 72 42 71 50

10,-

Alle
Små-is

10,-

Valgfri 
0,5l drikke

+ pant

20,-

Alle pølser

Hyggelige 

priser på 

drivstoff

 11:00-15:00

Gratis 
kaffe10,-

Softis

50,-

Bilvask
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Sprek 60-åring:

Sande Hus og Hytter AS
I år er det 60 år siden 
gründer Erling Sande star-
tet opp det som etter hvert 
skulle bli eventyret om 
Sande Hus og Hytter AS. 
Firmaet kan stolt smykke 
seg med tittelen Norges 
eldste hytteprodusent, og 
i jubileumsåret presenterer 
de to nye hyttemodeller 
som på mange måter mark-
erer at gamle tradisjoner 
går inn i en ny tid. 

16. juni markeres jubileet med 
presentasjon av de nye modellene, 
og jubileumsfest for de ansatte. 

- Vi gleder oss til å vise fram 
de nye modellene, og syns det har 
blitt en spennende kombinasjon 
mellom tradisjonell og moderne 
arkitektur, sier daglig leder Andreas 
Pütz.

Endringer
I løpet av de 60 årene Sande 

Hus og Hytter har eksistert har det 
naturligvis skjedd mange endrin-
ger, både i bransjen og internt i fir-
maet. På det meste har firmaet hatt 
115 ansatte, mens den faste staben 
i jubileumsåret er på 17 personer. 

- Siden jeg tok over som dag-
lig leder for et halvår siden har vi 
også gjort endel endringer. Firma-
logoen er fornyet, og vi har bl.a 
også endret organisasjonen. Det 
er etablert prosjektledere som føl-
ger kunden fra kontraktsskriving, 
gjennom hele byggeprosessen og 
fram til ferdigbefaring. For kun-
dene våre betyr det at de kun skal 
forholde seg til en person i hele 
prosessen fram til innflytting. Vi er 
også svært opptatt av kvalitetssik-
ring i alle ledd slik at hyttene våre 
svarer til kundens forventning. 
Dette er både viktig og og helt 
nødvendig for å møte nye utfor-
dringer, sier Pütz. 

Han framhever samtidig at den 
erfaringen som finnes i firmaet er 
den viktigste ressursen å ta med seg 
videre. 

- Gjennom årenes løp har det 
blitt bygd over 10.500 hytter, så vi 
sitter på en  solid kompetanse og 
erfaring fra denne bransjen, sier 
Pütz. 

Seterstuggu
Den nye hyttemodellen som nå 

presenteres har ved første øyekast 
et moderne preg, med store vindu 
og stramme linjer. Det er likevel 
den tradisjonelle seterstuggu som 
er utgangspunkt, med sin typiske 
energieffektive og kostnadsbespa-
rende 1,5 etasje. 

- På setra bodde folk ofte trangt, 
og fikk man behov for større plass 
bygde man på en avdeling i første 
etasje. Dette er samme prinsipp 
som er brukt i utvikling av den nye 
modellen, forklarer Pütz. 

Hyttene settes opp etter modul-
prinsippet, noe som gjør det enkelt 
å tilpasse størrelsen etter kundenes 
behov. 

- Vi ønsker at Seterstuggu skal 
være vår nye signaturhytte, som 
markerer at Sande Hus og Hyt-
ter tar gamle setertradisjoner i en 
moderne arkitektur, sier Pütz. 

Living in small places
Det er det renommerte arkitekt-

kontoret Selberg Arkitekter som 
har tegnet den nye hyttemodellen 
sammen med vår egen arkitekt, og 
så langt er vi svært godt fornøyd 
med samarbeidet. Arkitekturen 
er moderne, og det er lagt opp til 
svært effektive romløsninger.

- Det er for eksempel nesten 
ikke ganger i hytta, for det tenker 
vi på som litt ”unødvendig” plass. 
Vi jobber arealeffektivt, sier Pütz. 

En annen grunntanke i bofor-
men ”living in small places” er at 
mange etter hvert ønsker å bo litt 
tettere innpå hverandre, gjerne 
også for å få en kontrast til det livet 
vi lever til vanlig i våre store hus. 

- Vi tror jo at trenden med å 
bygge så stort kommer til å snu, 
og da ønsker vi å være i forkant 

av denne utviklingen. Folk tren-
ger å være sammen, snakke eller 
holde på med egne ting i samme 
rom, rett og slett gå litt tilbake til 
det som var opprinnelig. Jeg tror 
dette blir viktig for folk i fram-
tida, og hytta er et sted der denne 
måten å være sammen på passer 
veldig godt, sier Pütz. Hvis kunden 
imidlertid ønsker en stor hytte så 
får han det. De nye hyttene kan til-
passes størrelser fra under 50 m2 til 
langt over 100 m2.

- Vi vil også inngå et tettere 
samarbeid med NTNU og Selberg 
Arkitekter for å utvikle nye typer 
hytter tuftet på den gamle setertra-
disjonen i Rennebu. Dette vil også 
bli svært energieffektive løsninger 
som en del av det grønne skiftet.

Den spreke 60-åringen skal bru-
ke bursdagen til å utfordre seg selv 
og hyttekonsepter sammen med de 
ansatte og gode partnere framover.

 Av Mona Schjølset

Daglig leder i Sande Hus & Hyt-
ter AS Andreas Pütz gleder seg over 
å presentere den nye hyttekonseptet 
”Seterstuggu” (over) i forbindele med 
60-årsjubileet.
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Brønnboring  – Biovarmeanlegg
Sanitæranlegg - Vannbåren varme 

Rehabilitering - Salg/service

Jan Erik – Edvin
950 34 056

rorleggern@oppdal.com

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

Velkommen 
til Nerskogen

Tlf 72 42 64 90 
www.lundhyttebygg.no

Har du planer om å bygge 
– hytte eller garasje?

Spør oss om graving,
planering tomtearbeid
og betongarbeid

Berkåk, 7391 Rennebu - tlf 468 02 405
post@r-maskin.no

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

johan.myklegard@live.no

Vi utfører
Tømrer-/

snekkeroppdrag

Nybygg og 
rehabilitering

Rennebu Skog & Hage
Torleif Kristiansen, Rokkones, 7393 Rennebu

mobil 976 80 819 — torleif@rokkones.no

Jonsered og Husqvarna
Motorsager og hagemaskiner

14 års erfaring med automower

Vi gir råd, kan montere, tar service og vedlikehold
Delelager og servicecerksted

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

Male hus? Lei lift hos oss!

J. O. Vognild
Lyngstad, Nerskogen, 7393 Rennebu

mob 416 54 516 – john.ovogn@getmail.no
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160 fiskevann venter
Mer enn 160 fiskevann ligger klar for alle som har lyst til å prøve seg på innlandsfiske 
etter ørret og røye i Rennebu. Nesten alle disse dekkes av ett fiskekort.

Sekretæren i Rennebu 
Utmarksråd, Svein Erik Morseth 
forteller at fiskekortet er å få kjøpt 
både på Bygdasenteret ved Berkåk 
Veikro, Nerskogen Landhandel, 
Rennebu Nedre Handel/Joker Voll 
og på   Hæverfallsetra/Sundset 
Gård. Dessuten er kortet å få kjøpt 
på internett på www.innatur.no.

- Tidligere har vi i tillegg til ett- 
og todøgnskort også solgt fami-
lie- og sesongkort. Nytt av året er 
at vi lanserer et tredagerskort som 
eksempelvis kan være hensiktsmes-
sig for de som vil ta ei langhelg 
med fiske i Rennebu, sier Morseth.

Han opplyser at familiekortet 
gjelder ektefelle, samboer eller ens-
lige med ungdom mellom fra 16 
og 22 år som i henhold til Folke-
registeret er bosatt i foreldrehjem-
met. Alle under 16 år kan etter 
norsk lov, fiske gratis. Rennebukor-
tet gjelder for fiske med stang, oter 
og håndsnøre. Garnfiske omfattes 
ikke av kortet.

Utmarksrådets sekretær ber folk 
være klar over de unntakene som 
finnes i kortet. Det gjelder Skaum-
sjøen der det er generelt fiskefor-
bud på grunn av at den er drikke-
vannskilde for Berkåk. Haugasætra 
grunneierlag med Haugatjønna 
(Øvertjønna), Nertjønna og Døvat-
net, har egen kortordning. Dessu-
ten er Ondustjønna ikke omfattet 

av Rennebukortet. Orvatnet lengst 
nord i Rennebu er heller ikke med, 
men der er det fritt fiske for alle.

For Orklas vedkommende gjel-
der kortet bare for den ikke lakse-
førende delen av vassdraget, det vil 
si ovenfor Stoinn og til grensa mot 
Tynset. Kortet gjelder også i tilstø-
tende småelver og bekker.

- Det fiskes ikke mye i denne 
delen av elva, men i kulpene kan 
det være veldig artig for de yngste 
å prøve fiskelykken, sier Morseth. 

Sekretær Svein Erik Morseth i Rennebu utmarksråd 
forteller at fiskekortet som omfatter nesten alle fiskevann i Rennebu, 

er tilgjengelig både på flere utsalgssteder og på internett.

Desinfisering av 
fiskeutstyr 2016
De lokale reglene for 
desinfisering vil i praksis 
være de samme for 2016 
som de har vært de siste 
årene. 

Orkla Fellesforvaltning 
følger ”føre var”-prinsippet når 
det gjelder desinfisering. Det er 
for seint å reagere hvis vi først 
skulle bli smittet. Derfor har vi 
for Orkla en egen og strengere 
forskrift for desinfisering. 
Tilsvarende er innført i de større 
elvene i Trondheimsfjorden. 

All fiskeredskap, håver, 
vadere, vadebukser, båter og 
lignende som er brukt i andre 
vassdrag i inneværende sesong 
skal desinfiseres før bruk i Orkla. 
Ved innførsel av fiskeutstyr, 
håver, vadere, vadebukser, båter 
og annet utstyr til Norge skal 
alt være rengjort og desinfisert 
før det kan tas i bruk i Orkla. 
Attest på at dette er utført skal 
vises fram ved leie av fiske 
eller kjøp av fiskekort. Attesten 
skal tas med og vises fram ved 
eventuelle kontroller. 

I praksis vil dette si at alt 
eller deler av utstyret ikke skal 
desinfiseres hvis: 
•	 det er nytt 
•	 det ikke er brukt siden i fjor 
•	 hvis det var i Orkla det sist 

ble brukt 
Forutsetningen er at utstyret 

ikke har vært utenfor landets 
grenser. 

Tilreisende fra utlandet 
slipper desinfisering hvis alt 
utstyr er nytt og man kan 
framvise kvittering eller at det 
fortsatt innpakket. 

Pris pr. desinfisering er 
NOK 150,- første gang. Fra og 
med andre gang du desinfiserer 
i Orkla koster det NOK 100,- 
per gang. Attest fra første gang 
må da framvises. Desinfisering 
er gratis for personer under 18 
år. 

Rettighetshavere og andre 
kortselgere vil spørre etter denne 
attesten ved salg av fiskekort. 
Oppsynet vil kontrollere om de 
fiskerne forskriften gjelder for 
har den nødvendige attesten. 

Desinfiseringsstasjonen 
i Rennebu ligger på Bygda-
senteret. Ved desinfisering 
utenom Bygdasenteret sine 
åpningstider, henv. Berkåk 
Veikro. Skitt fiske!

Spennende 
lysprosjekt i elva
For noen uker siden ble det plassert ut noen sterke, blinkende lys i elva før 
tunnelløpet inn til Svorkmo kraftverk. Dette er en helt ny metode for å hindre at 
laksen skal komme inn i kraftverket. 

- Parallelt foregår også et forskningsprosjekt i regi av NINA og forskningsrådet, der laksen merkes for 
å kartlegge hvordan den vandrer. Dette vil også gi svar på om lysprosjektet fungerer etter hensikten, sier 
Nils Henrik Johnson, som er miljøansvarlig hos Trønderenergi.

Forskjellige farger
Ifølge Johnson er metoden med bruk av lys for å påvirke fisken noe man også har brukt i 

oppdrettsnæringen, og da har man påvist at forskjellige farger har innvirkning på atferden. 
- Grønn er en farge som roer ned fisken, og brukes for eksempel når levende fisk skal fraktes i tanker 

fra ett sted til et annet. Rødt har den motsatte virkning, og brukes for å skremme fisken, forklarer Johnson. 
Det er et rødt, blinkende lys som nå er plassert ut for å hindre laksen i å komme inn i tunnelløpet til 

Svorkmo kraftverk, og målet er at dette lyset skal skremme laksen fra å ta denne veien. 
- Farger og lys påvirker jo oss mennesker også, så det skal bli veldig spennende å følge dette prosjektet 

for å se om det har den ønskede effekt på villaksen. Samtidig er dette en metode som ikke skader laksen 
på noen måte, noe som selvfølgelig er viktig også i denne sammenhengen, avslutter Johnson. 

Av MonaSchjølset

Han legger til at det generelt 
fiskes for lite i de aller fleste 
vannene i Rennebu, og at det 
hadde vært sunt for bestandene om 
det hadde vært hardere beskatning.

- Det er mye glede og helse i å 
dra på fisketur i den fine naturen vi 
har i Rennebu, anbefaler Svein Erik 
Morseth i Rennebu Utmarksråd.

Av Fredrik Kosbergløkk
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Ta kontakt 
på telefon 
416 56 996 

Gravearbeid, 
rundballpressing 
og vedsalg!
Vi på Sæter Gård har ledig kapasitet og tar på oss 
oppdrag for graving og rundballpressing. Vi har 
også tørr bjørkeved og rundballer for salg.

For spørsmål eller bestilling ring
Jon Erling  91 32 33 19 eller Erlen 41 50 75 55

Søndag 28. juni 2015

Kl. 11.00-16.00 Vollanmartna.
Markedsboder og aktiviteter. 
Vollan gård.

Kl. 12.00 Premieutdeling for 
lørdagens fiskekonkurranse.
Vollan gård.

Kl. 15.00 Andeløp. Vollan bru.

Kl. 15.30 Trekning reisegave-
sjekken, Vollan gård.

Facebook: 
Norsk Ørretfiskefestival

Lørdag 25. juni

Kl. 10.00-12.00 Etteranmelding 
fiskekonkurranse. Vollan gård

Kl. 12.30 Soneinndeling 
offentliggjøres. Vollan gård.

Kl. 13.00-17.00 Fiskekonkurranse. 
Kvikne Camping.

Kl. 17.00 Innveiing fisk. 
Kvikne Camping.

Kl. 19.00 ”Afterfish” med 
fiskequiz. Salg av øl og vin. 
Vollan gård. Musikk av 
“Full Vræng”

PROGRAM

Våre hovedsponsorer:

25. og 26 juni 2016

KVIK
NE

Installasjon tilbyr nå TERMOGRAFERING, 
- også i forbindelse med el-kontroll i 
næring og bolig! 
Sats på sikkerhet, og kontakt oss på:

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

Sveinung Kosberg
Industriområdet Berkåk, 7391 Rennebu

Epost: kunde@rennebusag.no

Brentkledning
og material i spesialdimensjoner

Se flere bilder på brentkledning.no

www.aagartneri.no

Blomsterglede, interiør og inspirasjon til ditt hjem

Sommerblomster 

fra eget gartneri

– her er det mye å velge i!

Søndag 12. juni 
har vi åpent  kl 12-16

Opplev sommeren 
hos Å Gartneri
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Bli Ny-kveld 
med ny vri
Tirsdag 14. juni inviterer 
Innset og Ulsberg grenda-
lag til Bli Ny-kveld, og 
denne gangen blir det en 
ny vri på det populære 
arrangementet.

Inger Hilde ”ble ny” 
på et tidligere arrangement.

- I år skal en utvalgt dame 
pyntes til brud, med alt det 
innebærer av hår, sminke og ikke 
minst kjole. Det er jo bestandig 
spennende å se en ferdig pyntet 
brud, så dette gleder vi oss 
til, sier Lillian Kleffelgård i 
arrangementskomiteen. 

Klær til hverdag og fest
Selv om kveldens store 

høydepunkt blir en vakker brud, 
er det også mange andre typer 
klær som skal vises fram. Temaet 
er klær til hverdag og fest, og 
hvordan klær påvirker oss.

- I hverdagen er det veldig 
viktig at vi trives med den vi 
er og det vi holder på med, 
og klærne er naturligvis med å 
påvirke dette. Likedan er det 
når vi skal pynte oss til spesielle 
anledninger, da kan klærne ha 
mye å si for hvordan vi føler oss, 
sier Kleffelgård. 

Underholdning og god servering
Som vanlig når det 

inviteres til Bli Ny-kveld har de 
driftige damene i grendalaget 
sørget for god servering, og 
underholdningen er det Rute 4 
fra Fagerhaug som står for. Fra 
arrangørene sin side presiseres 
det at kvelden passer for damer i 
alle aldre, for her blir det noe for 
enhver smak. 

- Vi har jo vært heldige med 
oppslutningen om arrange-
mentet tidligere, men det er 
bestandig plass til noen flere. I år 
har vi også mannekenger fra hele 
kommunen, så det er stor sjanse 
for at det vil dukke opp kjentfolk 
på catwalken, avslutter Lillian 
Kleffelgård. 

Norsk Ørretfiskefestival på Kvikne:

Fiskekonkurranse 
og familiehelg
25. og 26. juni inviterer kviknedølene igjen til Norsk Ørretfiskefestival på Vollan Gård. 
Selv om rundt 200 fiskere er ventet å konkurrere om å få størst fangst, er hovedmålet å 
skape ei fin helg for store og små.

For å understreke at Norsk 
Ørretfiskefestival er til for de 
mange, og ikke først og fremst de 
mest profesjonelle fiskerne, har 
arrangørene bestemt seg for ikke å 
tillate fluefiske på årets festival.

- Tidligere har det vært fem-
seks veldig proffe fluefiskere, av 
rundt 200 fiskere totalt, som har 
rasket med seg de største premiene. 
Hadde det vært enda flere, 
kunne vi hatt en egen klasse for 
fluefiskere. Slik det nå er, ønsker 
vi kun å tillate fiske med mark, 
sluk eller spinner, sier Hallvard 
Mjøen i Norsk Fluefiskefestival til 
Rennebunytt.

Store premier
Han opplyser at det blir tre 

klasser i årets konkurranse. Flotte 

premier skal lokke deltakerne til 
elva, og det er største innveide 
fangst som gir klassevinnerne. 
I seniorklassen vanker det en 
fiskereise til Grønland til en verdi 
av 20.000 kroner. I familieklassen 
vanker det gavekort fra en 
sportsbutikk verdt 10.000 kroner, 
og i barneklassen belønnes største 
innveide fangst med et gavekort på 
4.000 kroner. Største fisk belønnes 
som seg hør og bør, med en stor 
pokal.

Markedsdag
Det er lørdag 25. juni som 

står i fiskets tegn. Søndag er det 
markedsdag på Vollan gård, med 
blant annet andeløp i Orkla fra 
Vollan Bru. Første and i mål gir 
«eieren» en pengepremie på 25.000 

kroner. Alle som løser billett 
på festivalen er dessuten med i 
trekningen om en reisegavesjekk på 
10.000 kroner. Det blir med andre 
ord mye penger å hente på Kvikne 
denne helga, men for de aller fleste 
vil det være gleden av å fiske og av 
å være sammen med gamle og nye 
kjente i et trivelig miljø, som blir 
den helt sikre belønningen.

En annen nyhet av året er 
at det søndag blir arrangert 
natursti med innlagt quiz. 
Lørdag kveld er det «Afterfish» 
med fiskequiz og muligheter for 
kjøp av forfriskninger på Vollan. 
Musikk av «Full Vræng» indikerer 
kanskje at dette blir en livat 
midtsommerkveld på Kvikne.

Tekst: Fredrik Kosbergløkk

Norsk Ørretfiskefestival er et arrangement for hele familien.

Neste Rennebunytt 
- og siste før sommeren - kommer torsdag 23. juni.

Frist for stoff er tirsdag 16. juni.
Annonser: mari@mediaprofl.no - Redaksjonelt: mona@mediarpofil.no
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Norgeshus Oppdal Bygg  
- din lokale leverandør av 

hus og hytter!

8 leiligheter - BRA 69,5 m2 under oppføring. 
Gode og funksjonelle planløsninger i firemannsboliger.

Bakkan, Berkåk

Ett av våre prosjekter som er under under bygging: 
4 SOLGT!

Se ellers vårt store utvalg av hus og hytter  
på www.oppdalbygg.no
Om du ikke skulle finne akkurat det du ønsker; ta utgangspunkt 
i en av våre modeller og våre arkitekter hjelper deg videre 

- du får det du vil ha!

Industrivegen Nord - 7340 Oppdal, Tlf: 72 40 02 60 - stig@oppdalbygg.no

HUS - HYTTE - REHAB

5 SOLGT! Hus 1 er innflyttingsklart, 
Hus 2 ferdigstilles til 1. desember

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

ENKELT FOR DEG
BRA FOR BILEN

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

BERKÅK BILSKADE
Karosseriverksted                            
Lakkverksted                                                  
Taksering av skade
Frontruteskifte/reperasjon

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

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

72 42 80 20 | kundeservice@krk.no | krk.no

Kontakt oss for kjøp av kraft 
basert på innkjøpspris:
	 •	 Trygt
	 •	 Enkelt
	 •	 Gebyrfritt

VISSTE DU AT DU KAN KJØPE 
GOD ENERGI HOS OSS?
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Trafikksikkerhetsplanen for 
Rennebu kommune 
Trafikksikkerhetsplanen skal revideres og i den forbindelse ønsker vi ditt 
innspill om forhold i trafikken som kan oppleves utrygge for gående, 
små og store, og for kjørende. Beskriv forholdene og ta gjerne med for-
slag til løsning.
Innspillene vil danne grunnlag for forslag til tiltak og prioriteringer i revi-
dert TS-plan.

Frist for å komme med innspill er 23. juni 2016

Send disse til Rennebu kommune pr. brev eller e-post:
 postmottak@rennebu.kommune.no
 Adresse: Myrveien 1, 7391 RENNEBU
 Merk henvendelsen: TS-plan 2016 

- Trafikksikkerhetsutvalget i Rennebu kommune

Kunngjøring av vedtak

Detaljregulering E6 Ulsberg - Vindåsliene
Kommunestyret vedtok i møte 19. mai 2016 i sak 24/16, detaljregule-
ringsplan for E6 fra Ulsberg til grensa mot Midtre Gauldal kommune. 
Vedtaket er fatta i medhold av plan- og bygningslovens §12-12. 
Plandokumentene finner du på www.rennebu.kommune.no 
under planer, og i servicetorget i Kommunehuset.
Frist for å klage på vedtaket settes til 4. juli 2016. Vi opplyser om at det er 
adgang til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute 
eller klagen er avgjort, jf. forvaltningslovens §42.
Krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-2, og krav om 
innløsning etter samme lov § 15-3 må være framsatt senest 3 år etter at 
reguleringsplanen nå er kunngjort. 

Høring/offentlig ettersyn

Detaljregulering RV3 Hedmark grense - 
Nåverdalsbrua
Utvalg for miljø, teknikk og landbruk vedtok den 3. juni 2016 å sende 
reguleringsplan for Riksveg 3 fra Hedmark grense til Nåverdalsbrua ut på 
høring og å legge planen ut til offentlig ettersyn. Vedtaket er fatta i med-
hold av plan- og bygningslovens §12-10. 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for ny Riksveg 3 på strek-
ninga, tilpassa framtidige behov og krav til standard. 
Plandokumentene finner du på www.rennebu.kommune.no under planer, 
og i Servicetorget i Kommunehuset.
Lurer du på noe, kontakt Rennebu kommune ved 
Leif Conradi Skorem tlf 72 42 81 67, eller 
Statens Vegvesen ved Siri Helgemo, tlf 975 33 961.

Eventuelle merknader må framsettes skriftlig innen 5. august 2016 til:
Rennebu kommune, Myrveien 1, Berkåk, 7391 Rennebu - postmottak@rennebu.kommune.no

I disse dager slippes det ca 17.000 småfe på utmarksbeite. Det erfares 
årlig at sau/rein/vilt går seg fast i ulike gjerdeinnretninger eller kiler 
seg fast under hytter/terrasser. Det har vært opp til flere eksempler 
på at sau og reinsdyr har satt seg fast og fått surret tråd/streng rundt 
hodet/hornene. 

Den gjerdetypen som gir størst utfordringer er:
-  Strømnett, strømband, 
 strømgjerder rundt hytter 
-  disse kan være kjempefarlig 
 for beitedyr

Har du ei hytte eller en terrasse 
der det er mulig for dyr å komme 
seg under, da kan sauen eller 
andre dyr sette seg fast. Er det 
mulig å sette opp stengsel som 
gjør at ingen dyr kommer seg 
under? 
           
I Rennebu er det utarbeidet egne retningslinjer for gjerding av fritids-
eiendommer. Her er de viktigste punktene:

Etter søknad kan det godkjennes:
·  Lette gjerder med høyde inntil 1,2 meter.
·  Gjerdet skal enten være et nettingsgjerde (sauenetting), skigard 
 eller plankegjerde/stakitt.
·  Grinder skal være utadslående

Det godkjennes ikke:
·  Strømgjerder med eller uten påsatt strøm. 
·  Andre trådgjerder

Hva kan inngjerdes: 
·  Inntil halvparten av arealet til den enkelte fritidseiendom kan 
 gjerdes inn, dog maks 1 dekar for større tomter. 

Der det foreligger reguleringsplan, og reguleringsbestemmelsene ikke 
samsvarer med disse retningslinjene, går regulerings-bestemmelsene 
foran. 

Hvis DU har ett gjerde som kan være fare for bufe eller vilt, ta det ned! 
Søk om godkjenning og få satt opp et gjerde som ikke er til skade for 
noen.

Gjerding rundt hytter – hva er lov og ikke lov i Rennebu 

Kunngjøring sluttbehandling - 
2010015 - 14/1 reguleringsplan 
for Svarthamran hytteområde 
Kommunestyret vedtok i møte 19. mai 2016 i sak 25/16, reguleringsplan 
for Svarthamran hytteområde. Vedtaket er fatta i medhold av plan- og 
bygningslovens § 12-12. 

Plandokumentene finner du på www.rennebu.kommune.no under planer 
og i servicetorget i Kommunehuset.

Frist for å klage på vedtaket settes til 27. juni 2016. Vi opplyser om at det 
er adgang til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute 
eller klagen er avgjort, jf. forvaltningslovens § 42.

Krav om erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-2, og krav om 
innløsning etter samme lov § 15-3 må være framsatt senest 3 år etter at 
reguleringsplanen nå er kunngjort. 

- Rådmannen

e-Faktura / AvtaleGiro
Ønsker du å «slippe» papirfaktura fra Rennebu kommune?
Da kan du inngå avtale om eFaktura i stedet. Faktura kommer da direkte i nettbanken din, ferdig utfylt med KID, kontonummer og 
beløp. Mer informasjon på www.rennebu.kommune.no under aktuelt.
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Terrengen med utferdstrang
«Livskvalitet på hjul» er 
slagordet som beskriver 
det terrengående hjelpe-
midlet som fra slutten av 
80-tallet har vært produsert 
på Stamnan.

Siden da har produksjonen av 
Terrengen vært preget av kontinui-
tet og stabilitet. Selv om bedriften 
skiftet eier høsten 2014, er det 
ingen stor revolusjon å spore, ver-
ken i produktet eller hos produ-
senten. Det betyr imidlertid ikke at 
det ikke tenkes nye tanker og leg-
ges nye planer. 

- Også i vår bransje er det viktig 
å se nye muligheter både når det 
gjelder produktutvikling og marke-
der, sier daglig leder Erling Grøtte.

Behovsprøvet hjelpemiddel
Terrengen er først og fremst 

ment å være et hjelpemiddel for 
folk med redusert bevegelsesevne, 
til å komme seg ut i naturen. Med 
en motor på 14 hestekrefter og 
toppfart på seks kilometer i timen, 
er det ikke krav om førerkort for å 
kunne kjøre den.

Den viktigste kundegruppen 
er Hjelpemiddelsentralene rundt 
om i fylkene. Brukerne kan 
søke om tildeling som så vil bli 
behovsprøvet. Hvert kjøretøy blir 
spesialtilpasset den enkelte bruker.

- Terrengen er et unikt 
hjelpemiddel. Den er solid, robust 
og har funksjon som terrenggående 
rullestol. Den har ekstremt lavt 
tyngdepunkt, har veltebøyle og 
firepunkts sikkerhetssele, og den 
kan leveres med vinsj, tilhenger 
og ekstrautstyr for brøyting, sier 
Olav Åsmyr som er medeier og 
produksjonsansvarlig i bedriften. 
Han kjenner ikke til noen andre 
produkter i segmentet som er i 
nærheten når det gjelder sikkerhet 
og evne til å ta seg fram.

Lavt bakketrykk
Olav forteller at bedriften 

akkurat nå er i ferd med å bygge 
om et eksemplar til styring med 
joystick.

- Det har nok forekommet også 
tidligere, men vi har ikke laget 
mange slike. Joystick krever noe 
mer elektronikk enn det som vil 
være tilfelle med tradisjonell sty-
ring, sier Åsmyr.

Terrengen er altså beregnet på å 
ta seg fram i vanskelig terreng, men 
for å kjøre utenom vei eller inn-
mark, kreves det dispensasjon fra 
loven om motorferdsel i utmark. 
Kombinasjonen av en totalvekt på 

230 kg og svært brede dekk, gir den 
et bakketrykk pr kvadratcentimeter 
som er lavere enn med et vanlig 
fotavtrykk av en voksen person.

Fordel med bensindrift
Selv om alternativer til fossilt 

brensel er det politisk korrekte 
budskapet i dagens samfunn, 
er ikke Erling Grøtte redd for å 
argumentere for fordelene med 
bensindrift. Han avviser imidlertid 
ikke at man også der må følge 
med på utviklingen av mulige 
batteridrevne alternativer.

- Den vesentligste fordelen er 
rekkevidden. Med bensindrift kan 
den forlenges og sikkerheten forbe-
dres ved at man kan ta med seg en 
kanne med ekstra drivstoff. Vi skal 
huske på at brukergruppen vi hen-
vender oss til, ikke bare kan gi seg 
i vei til fots når batteriet er tomt. 
Det er jo ikke mulig å lade i nær-
meste furu, sier han.

I den store sammenhengen 
er heller ikke Terrengen noen 
stor forurenser, verken i form av 
avgasser eller støy.

- Akkurat nå har vi nummer 
379 og 380 under produksjon, 
opplyser Olav Åsmyr.

Med dagens verkstedkapasitet, 
er målet å ha en produksjon på 
12-15 kjøretøy per år. Med mer 
enn 20 per år, vil det bli nødven-
dig å utvide lokalene. Kanskje kan 
våre naboer i øst bidra til enda 
mer positiv utvikling i bedriften på 
Stamnan?

Av Fredrik Kosbergløkk

Monteringen av  Terrengen nr 379 er kommet langt, konstaterer 
daglig leder Erling Grøtte, Jan Helge Lilleindseth og Olav Åsmyr.

Erling Grøtte demonstrerer hvor godt Terrengen fungerer i ei bratt skråning.

Kan bli flere ansatte
Med en liten økning i tilgangen på oppdrag, kan det lett bli muligheter 

for en stilling til i Terrengen AS.
Det er landbruksverkstedet som i første rekke kunne tatt flere oppdrag.
Verkstedet har blant annet utstyr for skifting av dekk på traktorer. Her 

kan de også utføre sveising og andre reparasjoner, og teknisk bistand både 
til traktorer, annet landbruksutstyr og småmaskiner. Det vurderes nå å styrke 
bemanningen med en person.

- Vi kan også ta på oss sveise- og konstruksjonsarbeid. Vi har eget frese- og 
dreieverksted med mulighet for å ta på oss den typen oppdrag, sier daglig 
leder Erling Grøtte.

Han understreker at de har et klart mål med utvikling og ekspansjon av 
bedriften, men at det er greit om dette skjer gradvis.

- Får vi stor økning, er det også mulig at vi må se på om vi skal sette bort 
noe av produksjonen til andre, sier han.
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Årets tema:

DUODU strikkedesign - Foto: Lasse Berre

Berkåk, 12. - 14. august 2016
   Les mer på rennebumartnan.no og

Elektrisk aften

A Kinks Tale
Samfunnssalen Berkåk - fredag 12. aug. 
Dørene åpner kl 21.00 På scenen kl 22.00 - 18-års aldersgrense
Billetter kr 275,- kan du kjøpe på Martnaskontoret 
tlf  72 42 77 48 eller på www.rennebumartnan.no

På denne unike 
møteplassen 

presenterer 150 utvalgte norske håndverkere, 
designere, kunstnere og småskala matprodusenter 

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

•	 Se, opplev og kjøp kvalitetshåndverk fra 
 hele Norge
•	 Smak og kjøp lokalprodusert mat
•	 Bli inspirert av idérike håndverksdemonstrasjoner
•	 Utfordre barna på ulike håndverk og aktiviteter
•	 Nyt konsertene og martnans egen 

mannekengoppvisning “Fesjaa´n” på utescenen

Ta turen til Rennebumartnan 
for en kulturopplevelse 

for hele familien!
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Kunngjøringer
Reinsjakt på Haugasætra 2016

Søknadsfrist for jakt er 15. juni.
Søknad sendes til Roger Skamfer,

 Trondskogveien 12 Berkåk, 7391 Rennebu

Takk for pengegaven 
i forbindelse med Liv Ilbro Johansson sin begravelse.

Med vennlig hilsen Nordskogen grendalag v. Paul Paulsen

Austre Rennebu grunneierlag SA 
– jakt 2016

For jaktåret 2016/17 selges det sesongkort for rype, skogsfugl og hare.
Begrenset antall kort med/uten hund.

Skriftlig søknad til grunneierlaget – frist 20. juni 2016.
Rådyrjakt – frist 1. august 2016.

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

Seterstevne på Nerskogen

Opp gjennom årene har 
stevnet vært holdt på mange 
forskjellige setre på Nerskogen. De 
siste årene har Margit og Olav Uv 
vært vertskap. Nå er det sønnen 
Lars og kona Ingunn som har tatt 
over gården, men også de stiller 
setereiendommen til disposisjon, 
slik at stevnetradisjonen kan 
fortsette.

Variert program
Statistikken viser at antall 

besøkende har variert fra alt 
mellom 50-160 tilhørere. I likhet 
med andre arrangementer som 
foregår utendørs, styres oppmøtet 
i stor grad av været. Styreleder 
i Rennebu KrF, Jostein Landrø, 
lover imidlertid et variert program 
som inneholder noe for enhver 
smak – uansett vær.

— Dette skal være en inspi-

rasjonsdag med en fin fordeling av 
politikk, aktuelle tema og trivelig 
samvær. I år skal Kjell Ingolf 
Ropstad komme og holde appell, 
og det ser vi fram til, forteller 
Landrø.

Kjell Ingolf Ropstad (35) ble 
for alvor kjent da han ble tidenes 
yngste KrF’er som har møtt på 
Stortinget. Han ble innvalgt på 
Stortinget fra Aust-Agder i 2009. 
Tidligere har blant annet Lars 
Korvald, Kjell Magne Bondevik 
og Knut Arild Hareide stått på 
talerstolen på Nerskogen.

God stemning
Som seg hør og bør blir det 

skikkelig servering når det kommer 
folk til seters. I tillegg til tradisjonell 
seterkost blir det både kaffe, vafler 
og pølser å få for de frammøtte. 
Det blir også anledning til å bryne 

de små grå på naturstien, og det 
vil bli flere musikkinnslag signert 
lokal ungdom fra Rennebu.

— Jeg vil gjerne trekke fram 
stemninga på seterstevnet, for den 
er helt unik. Å sitte ute under åpen 
himmel og nyte fine kulturinnslag, 
god mat og interessante appeller 
er rett og slett gildt. Og det er 
på ingen måte traurig og tregt. 
Blant tilhørerne finnes det folk 

Tradisjonsrik dag med ny vri

Rennebu Bygdemuseum består 
av ulike anlegg over flere deler 
av kommunen. Bygdetunet på 
Haugen har vært hovedanlegget, 
og det er her den tradisjonelle 
Bygdetundagen har vært avholdt.

Ny lokasjon
I fjor ble arrangementet flyttet 

til Nerskogsmuseet. I år er turen 
altså kommet til Skolemuseet på 
Voll.

- Skolemuseet består av ei 
flott utstilling som mange ikke vet 
om. Ved å flytte hele arrangementet 
hit får vi gjort utstillinga mer 
kjent, sier Olaug Reitås i Rennebu 
Historielag. 

Hun legger til at man også 
har gymsalen på nyskolen 
til disposisjon under hele 
arrangementet.¨

Variert underholdning
Hovedtrekkplasteret i år vil 

trolig bli bygdeforsker Reidar 
Almås, som kommer for å holde 
kåseri. I tillegg skal Rennebu 
Seniordans ha oppvisning med 
blant annet pardans og ringdans. 
Trine og Beate Dullum skal synge 
og spille, og det vil bli natursti og 
nummersalg.

- Det vil bli vanlig 
bygdadagservering med kaffe, 
vafler og hyllkaku. Vi har fri 

inngang i år, avslutter Olaug 
Reitås, som gjerne vil oppfordre 
folk i alle aldere til å komme til 
Voll den 24. juni.

Av Merete Fossum

I over 40 år har Rennebu Historielag arrangert 
museumsdag. I år er intet unntak, men dagen vil denne 
gangen gjennomføres ved gammelskolen og skolemuseet 
på Voll.

Museumsdagen flyttes i år til 
Skolemuseet på Voll. Her et glimt fra 
ei teateroppsetning på bygdetunet på 
Haugen først på 2000-tallet. Oddbjørn 
Gorsetbakk, Lilly Eidem og Margit 
Steigedal Aas var blant skuespillerne 
dette året.

Siden 1972 har Rennebu KrF arrangert seterstevne på 
Nerskogen. Årets utgave finner sted den 26. juni, og 
komiteen lover et godt og variert program for dagen.

i alle aldere, og med forskjellige 
politiske overbevisninger. Hit er 
alle velkommen, understreker 
Jostein Landrø.

Stevnet er klokka 12.00 søndag 
26. juni, og det finnes parkering 
i tilknytning til setra. Komiteen 
anbefaler å ta med noe å sitte på.

Av Merete Fossum

Kjell Inge Ropstad kommer for å holde appell.
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Søndag 12. juni 2016 
kl 12.00
Sykkelritt i Rennebu med start og mål 
ved Granasjøen på Nerskogen som før 
- men «monsterbakken» er borte

For mer informasjon:

nerskogsrittet.no
Nerskogen grendalag og
Rennebu IL i samarbeid med

Nå er det mindre asfalt og mere sti og traktorvei. 
Les mer om endringene på våre nettsider.
Deltagerpremie til alle 
- og mange flotte uttrekkspremier!

NY 
TR

AS
E

Salg av grus, singel og pukk

• Sortert jord
• Singel/pukk
• Veigrus
• Strøsand
• Samf. fyllmasse
• Kabelsand

Henv. Magnar Fossmo
mob 92 22 42 71 – fossmotransport@hotmail.com

Utfører alt innen
massetransport

Vi bryr oss om å skape 
de beste løsningene for deg

BDO er et av landets ledende kompetansehus innen revisjon, 
skatt og avgift, rådgivning og regnskap. 

I dag er vi over 1 350 ansatte. Med kontorer over hele landet sikrer 
vi både lokalkunnskap og nasjonal kompetansekraft. Våre kunder får 
alltid god tilgang på partner og seniorkompetanse i dedikerte team.  

For mer informasjon om BDO i Midt-Norge, kontakt oss:
73 99 15 00 | trondheim@bdo.no | bdo.no

Revisjon  |  Skatt og avgift  |  Rådgivning  |  Regnskap

– helt i nærheten

Saken er Biff 
hver fredag og lørdag

Alt til grillsesongen finner du hos oss!

Biff
19 90

Rennebu Nedre Handel AS
Voll, 7393 Rennebu  tlf 72 42 65 50

Åpningstider: mandag-fredag 9-18  –  lørdag 9-17

150gr
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Telefon 72 43 00 40 – www.soknedal-sparebank.no

A-R Helgemo AS har 
butikk sentralt på Berkåk 

og utfører blant annet:
Varmepumpemontering • Sanitæranlegg
Avløpsanlegg • Flis- og vedfyringsanlegg

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

Å benytte Bademiljø gjør det tryggere for deg.

INDUSTRIVEIEN 4, 7391 RENNEBU. TELEFON: 72 42 64 64

A-R Helgemo AS

Spar penger med trumf!
•	 30	øre	pr/liter	i	Trumf-bonus	på	drivstoff	hos	Shell	Berkåk	Veikro.

•	 1%	Trumf-bonus	på	alle	kjøp	hos	Spar	Berkåk,	Joker	Rennebu	og	Nerskogen	Landhandel!	

Bruk bonuskortet eller registrer bankkortet ditt,  
og spar Trumf automatisk hver gang du 
handler dagligvarer eller drivstoff.

Registrer	deg	på	Trumf.no

Dette skjer i Rennebu!
09.06 Bønnemøte Hoelsmoen 20.30
09.06 Hyggestund, kvinnegruppa Helsesenteret 10.30
10.06 Formiddagstreff Menighetshuset 11.00
11.06 Småbarnstreff, sommeravslutning Friv.huset 12-14
11.06 Misjonsfest. Fokus Nepal/Brasil Misjonshuset 20.00
13.06 Loppemarked Lekeplassen, Ulsberg 10.00
14.06 Storfamiliesamling Hoelsmoen 18.00
14.06 Bli-ny-kveld Innset samf.hus 19.00
16.06 Formiddagstreff Staure 11.00
16.06 Bønnemøte Hoelsmoen 20.30
18.06 Garasjesalg Svengård 12-16
18.06 Andeløp og kaffesalg Gammelbua, Voll 13.00
18.06 Konsert med Rita Eriksen Olsmedalssætra 20.00
19.06 Når vi kommer sammen Hoelsmoen 20.00
23.06 Skogryddedugnad v/Pilgrimsleden Hovengløkkja 09.30
23.06 Hyggestund, kvinnegruppa Helsesenteret 10.30
23.06 Bønnemøte Hoelsmoen 20.30
30.06 Bønnemøte Hoelsmoen 20.30
07.07 Mottak av klær Refshus skole 16-18
07.07 Normisjonsmøte Nerkogen kapell 20.00

Kaffesalg i Jutulstuggu hver lørdag i juni, juli og aug kl 11-15
Kunstutstilling-salgsutstilling på Håggåsetra i Gisnadalen 
12.-28. august. Se www.haaggaan.com
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


