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Årets Rennebumartna ble en 
fantastisk kulturopplevelse -
kanskje den beste martnan 
noensinne...

Salg av kaffe og vaffel/kake hver tirsdag fra 17-21

LITJ-KOSBERGSETRA
Parkering ved Skaumsjøen



Skolene i Rennebu er i full
gang med oppstart etter
sommerferien. Personalet er
travle med tilrettelegging for
undervisningen i fag. Noe er
nytt fra dette skoleåret. Annet
er tilpasning av planer og
opplegg som er prøvd før.

For alle fagene er det nasjonalt ved-
tatte fagplaner. Disse sier hva forutset-
ningene for skolens arbeid skal være
og setter målene for arbeidet med fag-
ene. Rundt om i landet må skolene ut
fra disse selv lage en plan som sier mer
konkret hva innholdet i fagene skal

være, hvilke læremidler som benyttes
og hvilke arbeidsmåter som kan være
hensiktsmessige for å nå de nasjonale
målene.

Dette er en omfattende og vanske-
lig oppgave som også lærere i
Rennebu, individuelt og i grupper, har
lagt ned stort og grundig arbeid i. Da er
det virkelig en anerkjennelse til per-
sonalet i skolene våre når
Utdanningsdirektoratet, som på
Kunnskapsdepartementets vegne
arbeider med læreplaner, har lagt ut
Rennebus plan for opplæringen i sam-
funnsfag på barnetrinnet på direktorat-
ets hjemmeside (http://www.udir.no)
som eksempel på en god lokal lære-
plan.

Rennebu kommune har foran dette skoleåret fått nye ledere både ved skolene
og ved rådgiverkontoret på kommunehuset. Kari Haukdal er enhetsleder ved
Berkåk skole/Rennebu ungdomsskole og Nerskogen skole, Torbjørn Norland er
nytilsatt som skolerådgiver og tar over for Ingegjerd Mortensen, Sivert Berg er
nytilsatt enhetsleder ved Voll skole og Kjell Jørstad Braut ny enhetsleder ved
Innset skole. 
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RBK-impuls på Rennebu Kunstgras
Knut Torbjørn Eggen kommer for å lære fotballtrenere om

angrepsfotball.

Torsdag 4. september kommer Knut Torbjørn Eggen til den nye kunstgrasban-
en på Berkåk for å trene og G14-spillere fra Nord-Østerdal, Gauldal, Fosen og
Orkdal. Opplegget er et samarbeid mellom Rosenborg og Tørndelag Fotballkrets
for å komme ut i distriktet og lære opp trenere. Denne gangen er det fokus på
aldersgruppen gutter født i 1994 og angrepstrening. 

Det vil være med tre spillere fra Rennebu - Nikolas Nyberg, Per Stian Aune og
Per Jørgen Buset. Rennebus trenerkoordinator Olav Stavne håper at alle trenerne i
Rennebu blir med, og ellers kan andre interesserte stikke oppom den nye kunst-
grasbanen for å se på.

Nye skoleledere i Rennebu

Anerkjennelse til skolene



Sivert Berg hadde sin første skoledag som rektor ved Voll skole og Sigrid
Torsdatter Uv hadde sin første dag i 1. klasse ved Voll skole. Begge gledet seg
til skolestart, men var naturligvis også litt spent. Sigrid kjente både skolen og
elevene fra før, så dette skulle nok gå bra. Første skoledag på Voll startet med
høytidelig flaggheising, for dette er én av livets store merkedager. 

I Sigrids klasse på Voll er det sju elever. Det er to nye lærere ved skolen -
Sivert og vollabyggen Anders Voll. Tilsammen er det 74 elever på Voll, og
det er nøyaktig like mange som forrige skoleår.

Nedgang i elevtallet på Berkåk og Innset
Ved Berkåk skole og Rennebu ungdomsskole er det tilsammen sju færre

elever i år enn i fjor. Da har det i løpet av sommeren kommet fire elever til-
flyttet utenfra. Det startet 13 elever i 1.  på Berkåk og i barneskolen er det til-
sammen 111 elever. I ungdomsskolen er det 103 elever. 

På Innset startet det tre elever i 1. klasse. Disse går i samme klasse som
andre, og totalt er de ni elever i klassa. TIlsammen er det 32 elever på Innset,
og det er en nedgang på to.

Ved Nerskogen skole er det 10 elever i skolen.

Elevtallet vil i tiden fremover gå litt ned for hvert år, så her ligger det opp-
gaver og venter...

FFøørrssttee  sskkoolleeddaagg..
Sivert Berg og Sigrid Torsdatter Uv 

hadde begge sin første skoledag på Voll.

11..  kkllaassssee  vveedd  VVoollll  sskkoollee..
F.v. Marius Olufsen Lien, Mona Sølne Uvsløkk,
Sara Isabel Spalles Hansen, Sigrid Torsdatter
Uv, Mattias Halseth, Hennig Gunnesmo Aftreth
og Frøydis Lygre.
Bak står klassens kontaktlærer Anne May Haug
og rektor Sivert Berg.

Av Dagfinn Vold
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Første skoledag for Sivert og Sigrid

En positiv møteplass for alle
Assisterende generalsekretær i Norges Fotballforbund Trygve Bornø sa i sin tale

under åpningen av kunstgrasbanen i Rennebu at rennbyggene nå har fått et nær-
miljøanlegg som bidrar til positiv stedsutvikling. 

— Det er viktig at vi gir ungdommen positive opplevelser som gjør at de blir stolt
at stedet de kommer fra. Positive opplevelser og tilknytning er meget viktig. Dette vil i
neste omgang føre til at flere av våre ungdommer ønsker å flytte tilbake. Fotballen er i
seg selv ikke så viktig i denne sammenheng, men et slikt anlegg som møteplass er
meget viktig, sa Bornø.

Bornø kom også inn på at kunstgrasbaner ofte fører til økt aktivitet innen fotball,
og særlig gjelder dette jente- og damefotball. — Her har dere en alle tiders arena som
kan ta vare på hele bredden i fotballen, og som blir en positiv møteplass for alle, sa
Bornø - som hadde med seg et nett med baller fra fotballforbundet.
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www.scandic.no  Tlf  800  49  900

Ring din 
lokale salgsrepresentant
Roy Dalberg
mob 415 51 188

--  ffoorr  eett  uuffoorrpplliikktteennddee  ttiillbbuudd!!

MARKISER – PERSIENNER

RØRTEKNISK SERVICE

Varme - Sanitær
Prosess - Sprinkler

Smått eller stort
du får det gjort!

Bergli - 7387 Singsås Tlf 464 49 272
arnt.roar.helgemo@gauldalen.no

A.R. HELGEMO as

Kunne  du  tenkt  deg  
å  bli  bedre  kjent  med  oss?

God  service  og  konkurransedyktige  
priser  er  vårt  varemerke.

Vi kan gi deg Innskuddsrente opp til 6,85 %

Du kan betale dine regninger uten 
gebyrer dersom du benytter våre 

elektroniske tjenester.

Ta kontakt og vi gir deg et uforpliktende
tilbud på våre tjenester.

Vi har ansatte som gjør sitt ytterste for at du
skal bli fornøyd med oss

Telefon 72 43 00 40
Mail: post@soknedal-sparebank.no

NNåå  ffåårr  CCoooopp--mmeeddlleemmmmeerr  ddrriivvssttooffff--
rraabbaatttt  ppåå  ssttaassjjoonneennee  ddeett  fifinnnneess  flfleesstt  aavv..

Det finnes nær 500 Statoilstasjoner i Norge. 

Du får nå en drivstoffrabatt på hele 28 øre pr liter, 
i tillegg kan du få 15 øre rabatt pr liter parafin og fyrings-
olje. Trekk medlemskortet på pumpen eller i kassen før
du betaler, så godskrives rabatten automatisk. 

Velkommen  til  Statoil,  stasjonen  nær  deg!
Statoil Berkåk
tlf 72 42 71 50
sove@statoil.com
www.statoilberkaak.no

Behov for grus/pukk?
i Rennebu og på Kvikne

Vi kan levere pukk i forskjellige fraksjoner.
Grus til diverse formål. Dessuten utfører vi små og store
gravejobber, eksempelvis drenering, tomtegraving og

masseutskiftning.
Ring  for  uforpliktende  prat!

Berkåksmoen  7391  Rennebu  -  Tlf 944 87 876
te@rennebu-grus.no - www.rennebu-grus.no

Bruktbilsalg
Merke Årsmod/regår Motor Farge KM Salgspris
Toyota Avensis stv 2006 D-4D Sølv 34000 245000
Toyota Hi Ace 2005 D-4D Sølv 67000 159000
Toyota Hi Ace 2005 D-4D Sølv 80000 155000
Nissan Navara 2002 2,5 TDI Sølv 0 179000
MB 220 CDI 2006 2,2 Blå 41000 425000
Toyota Hi Ace 4x4 2006 D-4D Hvit 40000 185000
Citroen Jumpi 2004 1,9 D Hvit 81000 85000
Mitsubishi Space Wagon 4 wd  1999 2,0    Burgunder/Sølv 215000 82000
Toyota Hi Lux 2004 D-4D Sølv 62000 167000
Honda Cr-v 2002 2,0 Burgunder 100000 219000
Valmet 6400 ålø 640 1998 4x4 5000 t 245000
Mazda6 stv 2006 2,0 tdi Blå 19000 250000
Honda HR-v 2001 1,6 Rød 97000 145000
Nissan Pimera stv 2005 1,9 dci Grå 55000 205000
Peugeot 307 SW 1,6 Hdi  2005 1,6 hdi Sølv 102000 185000
Hyundai H 1 2002 2,5 TD Sølv 118000 75000
Honda CR-V 2003 2,0 Burgunder 90000 229000
BMW 318 D 2003 2,0 Blå 106000 179000
Toyota Hiace 2005 D-4D Sølv 89000 152000
VW Transporter 2003 2,5 TDI Rød 120000 112000

2512 Kvikne - Tlf 952 88 834/913 23 319
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Magnus tegnet og vant

Bedriftsskirennet gav bort kr 13.000
Årsmøte i bedriftsskirennet ble avholdt 17. juni. Fra årsmeldinga kan nevnes at

bedriftsskirennet 2008 ble arrangert av Sande Hus og Hytter, Habil, Coop Prix,
Sparebank1 Midt-Norge, Halland dampsag og Avløserlaget ved styret. Det var 129
startende derav 37 damer. 14 personer fikk utmerkelse for fra 15 år til 40 års del-
takelse.

Det var innkommet 3 søknader om økonomisk støtte og årsmøte bevilget
penger til Aktivitetsleir PU/sommerleir med kr 5000, Kunstgrasbanen med kr 5000
og Sommerskiskole med kr 3000.

Årsmøtet gjorde følgende valg: leder Alf Gunnes, kasserer Karl Petter
Gustafsson, styremedlem Marta Hage, vara Liv Ramsem, revisor Tor Olav Østerås,
sekretær Unni Smestu, valgkomite Astrid Østerås og Inge Grut.

Arrangør av bedriftsskirennet i 2009 er KRK, TINE, NAV Oppdal og Rennebu.

Bokstavkjeksen har gjennom nest-
en 80 år vært en inspirasjonskilde som
har pirret barns språkinteresse.
Gjennom mange av disse årene har
kjeksenes innpakning vært en bil. Fra
tid til annen har bilen vært fornyet, og i
fjor ble det utlyst en tegnekonkurranse
for en ny generasjon “kjeksbiler”.

Landsomfattene konkurranse
Sætre kjeks som produserer bok-

stavkjeksene, lyste ut en landsomfatt-
ende tegnekonkurranse. Første premie
var at tegnerens bil skal pryde neste års
pakke for bokstavkjeksen.

Elevene i første og andre klasse ved
Voll skole med sin lærer Unni Larsen

gikk med liv og lyst inn for å tegne den
nye bilen. — Vi tok oppgaven som et
opplegg innen kunst og håndverk der
vi hadde fokus på dekor og symmetri,
forteller Unni. 

Magnus vant
Unni kan fortelle at mange av de

innsendte bidragene fra Voll ble riktig
bra.

Magnus Lygre fra Grindal ble også
godt fornøyd med sitt forslag. Hans
forslag ble fargerikt med flammer på
panseret og hodeskalle bak. 

Magnus er litt interessert i bil, og
han liker forming på skolen. Han synt-
es derfor oppgaven var artig, og kan

tenke seg å delta i flere lignende kon-
kurranser. For denne gang gikk det
riktig så bra. Han fikk første premie
sammen med en annen deltaker, og
det vil si at hans tegning blir å finne
som innpakning på bokstavkjeksene i
2009. I tillegg fikk han diplom og en
bærbar dvd-spiller med skjerm i pre-
mie.

Magnus kan også fortelle at han
trives godt på skolen, og ved siden av
forming liker han matte. Men noe av
det beste med skolen er å spille fotball i
friminuttene...

Av Dagfinn Vold

PPrreemmiieebbiill..
Magnus Lygre sitt forslag 

blir innpakningen på Sætres 
bokstavkjeks fra neste år.

Rennebu Nytts 
høstnummer 
kommer 25. september.

Det sendes ut til alle som har 
hytte på Kvikne og i Rennebu.

Frist for stoff 17.09.  

Tlf 72 42 76 66
Annonser: mari@mediaprofil.no

Redaksjonelt: dagfinn@mediaprofil.no
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Vår ordfører Bjørn Rogstad 
delte ut årets martnaspris til
Cathrine Hærem ved
LedaalTeppeveveri.

Heidi Hovdal fra Opplys på
Oppdal hadde mange spennende
lys å tilby.

Martnasgjest Toppen Bech studerer bedningskorga hun fikk i
gave fra Rennebumartnan ved Siri Pernille og Mikkel.

Skattekammeret i skolen var en fantastisk utstilling som fremhevet
produktene perfekt, og det skapte en høytidelig atmosfære.
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— Først og fremst hjertelig takk for
hjelpa før, under og etter årets
Rennebumartna. Takket være den
fenomenale dugnadsånda og den flotte
dugnadsinnsatsen hver enkelt av dere
yter i forbindelse med de forskjellige
martnasarrangementene, har vi også i
år gjennomført Rennebumartnan på en
meget profesjonell måte,sier Kenneth.

Fra Rennebumartnan ble innledet
med en flott kulturkveld søndag 10.
august, via kirkekonsert, akustisk aften
og selve martnashelga har det nok en
gang vært ei flott martnasuke i
Rennebu. 

På selve martnan ble det 16500
besøkende i år mot 17300 i fjor, et
besøkstall martnasarrangøren er godt
fornøyd med. Lørdagen i år ble en av
de største i martnans historie, og det
ble solgt mat for 450.000 kroner på
martnasområdet denne dagen. Men
takket være godt fungerende martnas-
område var folkene spredd slik at det
ikke virket så trangt.

Skoleområdet fungerte godt
Av årets nyheter vil Kenneth spesi-

elt nevne skoleområdet som fikk et
stort oppsving. Spesielt godt ble utstill-
ingen til Norske Keramikere og utstill-
ingsrommet Skattekammeret godt
mottatt. 

— Og skal vi nevne noe annet så
kommer vi ikke utenom været, for det
var et fantastisk flott martnasvær hele
helga, sier Kenneth.

Mange flotte kulturopplevelser
Ellers sto som vanlig kulturopplev-

elsene i kø med Kulturkveld, en flott
kirkekonsert i Innset kirke med
Rennebu mannskor og Gøran Fristorp
og en akustisk aften med Odd
Nordstoga trio som tok helt av! 

Under selve martnasdagene ble det
en fin åpningsseremoni med bla. mart-
nasgjest Toppen Bech. Det ble i det
hele tatt mange gode kulturopplevelser
fra scenen på området med Toppens
foredrag, Lucky Ladies, Perikom,
Fotveita Bruktjazz, Fesjaa`n og
Soulmates.  

Norges ledende
— Ellers befestet Rennebumartnan

nok en gang sin posisjon som Norges
ledende salgsutstilling for husflid og
håndverk. Flotte utstillinger, gode og
varierte produkter fristet nok en gang
et meget kjøpevillig publikum. Og alle-
rede nå kan vi melde om nærmere 70
påmeldte til neste års martna.

Og som et lite apropos; utstillerne
la igjen massevis av gaver som skal
trekkes blant de 1000 frivillige. 

Miljøfyrtårn
Rennebumartnan tar sikte på å bli

miljøfyrtårn til neste år, og Kenneth
kan fortelle at de allerede har gjort en
del tiltak og kommet godt i gang. 

De har sjekket strømforbruket und-
er årets martna, satt ut masse kontain-
ere for søppel, sortert plast og maling
og Retura har lovet å gå gjennom hele
søppelhåndteringen. 

Kenneth er derfor optimist for å få
sertifiseringen i havn, og dermed bli
landets første martna som blir
Miljøfyrtårn.

Av Dagfinn Vold

Tidenes martna?
Årets Rennebumartna ble meget vellykket på alle plan, og
martnassjef Kenneth Teigen roser alle som står på for å lykkes.

Lars Olav Havdal hjelper til med 
snekkering av fuggelholk.

Vaffelsteking på løpende bånd 
- Liss Teigen og Karen Jordet nærmest.

Arnt Strand deler ut smaksprøver fra boden til Hognamat.
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Meldal Sparebank på Berkåk
Meldal Sparebank tar skrittet og åpner kon-
tor én dag i uka på Berkåk.

For en tid tilbake inngikk Rennebu kommune avtale
med Meldal Sparebank som hovedbankforbindelse.
Denne avtalen var nok medvirkende når banken nå åpner
kontor én dag i uka i Næringshagen på Berkåk. 

Kontoret vil bli åpent etter avtale med kunder, og det
er Randi Fagerli Vold som skal betjene kontoret. Randi
dekker både næringsliv og privatkunder, men hun
arbeider mest innen landbruk. Banksjef Bjørnli kan for-
telle at Meldal Sparebank har fire personer med kompet-
anse innen næringsliv. — Det er viktig med tanke på
utvikling av næringslivet at vi har folk med kompetanse
som kan stille også på kort varsel.

Onsdager etter avtale
Banktjenesten på Berkåk blir hver ondag, og etter

avtale med kunder. Det blir ikke uttak av penger, men
veiledning innenfor aktuelle banktjenester og for
eksempel underskriving av lånepapirer.

— Vi får stadig henvendelser fra Rennebu, og det var
derfor naturlig å opprette et kontor nå. Vi har også hatt
god respons på møtene vi har hatt på Sandbrekka, og
med dette kontoret gjør vi det enklere for våre kunder i
Rennebu, forteller Bjørnli.

Hvor mye kontoret blir betjent, avhenger av hvor mye
kundene etterspør tjenesten.

Rennebu er nærområde
Meldal Sparebank er en lokalbank som naturligvis har

sitt hovedkontor i Meldal. Men Rennebu er et viktig nær-
område for banken, og Bjørnli kan fortelle at de har tank-
er om å betjene Rennebu på lik måte som de betjener
Meldal. Det er dermed avhengig av responsen om de vil
øke med bemanning og åpningsdager på Berkåk. Men i
første omgang vil det bli onsdager, med oppstart 3.
september.

Av Dagfinn Vold
Randi Fagerli Vold skal betjene kontoret på Berkåk, 

og banksjef Bjørnli har stor tro på etableringen.

Odd Nordstoga 
fikk liv i publikum

Årets akustiske aften under
Rennebumartnan ble en happening i
sangglede og musikalsk utfoldelse.
Odd Nordstoga med sine to musikere
gjorde sitt til at stemningen nådde de
store høyder. Damene i Lucky Ladies
fikk Nordstoga ut på golvet og opp på
bordet under et ekstranummer.
Nordstoga er en populær og flink live-
artist, og kvelden kunne gjerne vart
ennå lengre...
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Bibliotek-
tipset

Monica Kristensen: 
Hollender-
graven

Neglespretten
lar ikke vente på
seg når man starter
på debutboken til
Monica Kristen-
sen; ”Hollender-
graven”, frostsjel
og litt tennerhakk.
Dette er nemlig en iskald krimbok med
et todelt drap der offeret er delt opp i to
deler (minst), og kompliserer saken for
sysselmann Berg og de andre som skal
finne gjerningspersonen. Hodeskallen
blir funnet bortgjemt i en av de turist-
attraktive såkalt Hollender-gravene på
Svalbard, men hvor finner man resten
av  ofret og hans banemann?

For bokanmelderen var det uventet
at Monica Kristensen skulle  ned-
komme med en godt avkjølt grøsser,
men boken gir uten tvil mersmak. En
skrivende fortsettelse, om enn ikke på
”Hollendergraven”, som får sin avslut-
ning mellom debutpermene.

Skal man ut med den kritiske kloa,
må det være at slutten kan virke litt
anemisk. Og at gjerningsmannen er
relativt lett å få øye på nokså tidlig i
handlingsforløpet (tror man). Når løs-
ningen omsider etter mange arktiske
grøss ligger på sysselmannens pult, har
historien vært innom Kripos med alt
hva det betyr av både det ene og det
andre, for de fleste involverte.

Her er gode gufs og underholdende
uhygge for alle pengene, men heldigvis
uten alt det bloddryppende revolver-
krimskrams vi ofte finner i importert
krim. Særlig den fra USA, der visstnok
tredjehver person går med skyter på
baklomma.

Leseren er imidlertid sikret noen
timers vettug spenning, og boka anbe-
fales uten det ”moderne” antall tern-
ingkast og andre rariteter ved
bedømming av lesestoffets kvalitet.

Lykke til, men ha gjerne noe varmt
på termosen attmed!

Elisabet Berkaak

Talentpris til Lina
Gjensidige Opppdal-Rennebu sin Talentpris for 2008 går til
Lina Skjerve.

Talentprisen er en pris innstiftet av
Gjensidige Oppdal-Rennebu, og ble
første gang utdelt i 2002 i forbindelse
med at selskapet markerte 160 års drift.

— Vi ønsker å gi noe tilbake til
nærmiljøet, og da det er få priser til
ungdom var det naturlig å lage en tal-
entpris for ungdomsgruppen 14 - 22 år.

Ski og skiskyting
Lina Skjerve er bare 15 år, noe en

ikke skulle tro når en ser hennes lange
merittliste. Etter at hun i 2004 ble med
på skiskyttertrening i Hauka sammen
med utøverne fra Sokna IL, er det ski-
skyting som fenger mest i vinterhalvår-
et. Hun har oppnådd gode resultater i
denne disiplinen. I 2006, 2007 og 2008
vant hun Trønder Cup i skiskyting.
Totalt hsar Lina 8 KM titler innen ski-
skyting. Hun var også tatt ut til å delta i
Young Star i Holmenkollen i vinter,
men på grunn av snømangel i anlegget
ble dette arrangementet avlyst.

Fra sesongen 2006 har hun deltatt i
Terra Cup i langrenn for Sør-
Trøndelag. Dette er en serie konkurr-
anser som blir arrangert gjennom hele
vinteren og deltagerne blir til slutt pre-

miert etter oppnådde plasseringer. For
sesongen 2006 og 2007 ble hun
nummer 1. og for sesongen 2008 ble
hun nummer 3. I 2008 deltok hun i
sprint på Hovedlandsrennet (dette er
en konkurranse for langrennsløpere fra
hele landet) og kom da på andre plass i
klasse 15 år. Det var 150 som deltok.
Denne konkurransen gikk i fristil.

- også fotballspiller
Lina spiller fotball, og når det ikke

er jentelag eller at det er mangel på
spillere på guttelaget i hennes klasse,
stiller hun gjerne opp her også. Hun
har vært med på sonelag og er nå tatt
ut til kretslaget i fotball for sin alders-
gruppe. Lina spiller for Rennebu J16,
Rennebu/Sokna G16 og det midtnor-
ske kretslaget for J15.

Ståpåvilje
Lina har absolutt talent, men disse

resultatene kommer ikke av seg selv.
Det ligger enormt mye trening bak og
en ”ståpåvilje” utenom det vanlige. 

Skisport er en kald og ofte ensom
treningsarena. Det ser ikke ut til å
skremme Lina! 

LLiinnaa  SSkkjjeerrvvee  fifikkkk  ttiillddeelltt  TTaalleennttpprriisseenn  22000088  
under Rennebumartnan av daglig leder i Gjensidige Oppdal-Rennebu Hans John Solem

og leder i juryen Tora Husan.
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Din VVS-partner i Rennebu - Oppdal - Kvikne

Sanitæranlegg - Vannbåren varme 
Rehabilitering - Salg/service

Brønnboring
Vann og energibrønner 

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

6 måneder fri assistanse til

kun 99,-
• Hjelp til bilen - hvor som helst i Norge 

og Europa, når som helst - uansett årsak.
• Ingen egenandel og ubegrenset antall

assistanser pr år.

Nyt godt av våre medlemsfordeler:
Som Falck-medlem får du gode avtaler og

rabatterte priser hos en rekke 
samarbeidspartnere.

Ta kontakt for mer info!
Inter Revisjon Orkanger AS

Adresse: Røhme Gård, 7300 Orkanger   
tlf 72 48 15 00

Adresse Rennebu: 
Postmyrvegen 19, 7391 Rennebu

tlf 72 40 23 39
E-post: orkanger@interrevisjon.no

www.interrevisjon.no

• Revisjon

• Skatte og avgiftsrådgivning

• Bedriftsrådgivning

Jaktsesongen er like rundt hjørnet
– vi selger kort til følgende områder:

Ilfjellet Grunneierlag - Trollheimen Grunneierlag
Austre Rennebu Grunneierlag

VVii  hhaarr  ttuurruuttssttyyrr  ssoomm  kkaann  vvæærree  nnyyttttiigg  ttiill  jjaakkttttuurreenn..

Velkommen innom til en trivelig handel!

Rennebu Turistkontor

TTllff  7722  4422  7777  0055  --  wwwwww..rreennnneebbuu..nneett
ttuurriissttkkoonnttoorreett@@rreennnneebbuu..nneett

DDEEKKKKSSEERRVVIICCEE
v/  Øyvind  Kjeka

GUNNESGRENDA  –  tlf  411  90  680  –  e-post:  kjeka@start.no

DDeekk  

oog  ffeelg
BBiillpplleeiiee

Oppdal 72 40 49 90
Berkåk 72 42 82 50
www.gjensidigeoppdal-rennebu.no

Har du funnet drømmeboligen,
bør du tenke på 
hvordan du skal 

unngå marerittet!
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Hjertelig  takk
til alle som på en eller annen måte har bidratt til at vi nok en gang har klart

å gjennomføre en fantastisk martna.

Vi har fått veldig mange gode tilbakemeldinger både fra publikum, kulturaktører og utstillere om at 

de har trivdes hos oss, ikke minst takket være en formidabel dugnadsinnsats.

EEnn  ssttoorr  ttaakkkk  ffrraa  uuttssttiilllleerrnnee!!
Også i år har utstillerne og arrangøren gitt gaver for å vise at de setter pris på 

innsatsen og servicen til dugnadsgjengen.

Gavene skal trekkes ut blant alle som har deltatt i dugnad under årets martna.

Disse er nå utstilt på Turistkontoret. 

Vinnerne vil bli kunngjort i Rennebu Nytt torsdag 11. september.

arrangeres neste gang 14. - 16. august 2009

EEnn  ssppeessiieellll  ttaakkkk  ooggssåå  ttiill
Tine Berkåk, Byggmakker Berkåk og Sande Hus og Hytter as 

ffoorr  ggoodd  hhjjeellpp!!

Til komitelederne
Vi kan stadig forbedre oss. Alle komiteledere har nå fått et evalueringsskjema 

som skal sendes tilbake til Rennebu Bygdearrangement as.

Her ønsker vi at dere noterer ned tips til forbedringer og gjerne nye ideer. 

OOpppplleevv  mmaarrttnnaasssstteemmnniinnggeenn  iiggjjeenn
Ønsker du å gjennoppleve årets Rennebumartna, anbefaler vi 

www.rennebumartnan.no

Her ligger det mange bilder fra årets martna og de mange kulturarrangementene. 

I løpet av kort tid vil bilder av alle utstillernes boder og 

tilhørende navn, adresse, telefonnummer etc. også bli lagt ut på nettsiden.

- en aktiv medspiller

EEnn  ttaakkkk  ttiill  RReennnneebbuummaarrttnnaannss  hhoovveeddssaammaarrbbeeiiddssppaarrttnneerree
for meget godt samarbeid også i år:
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Fotograferte laks på Aunan
Wild Wonders of Europe var
på Aunan og fotograferte
Atlantisk laks i begynnelsen
av august.

Det storslagne fotoprosjektet Wild
Wonders of Europe (www.wild-wond-
ers.com) var på Aunan for å fotografere
atlantisk laks. 

Europas beste naturfotografer
Fotoprosjektet engasjerer 50 av

Europas beste naturfotografer, som
skal rundt på over 100 destinasjoner for
å dokumentere den fantastiske vill-
marken og det rike artsmangfoldet som
finnes i Europa. Resultatet skal pre-
senteres på utstillinger, i bokform, på
nettet og på TV. National Geographic
Magazine er en av partnerne i pro-
sjektet. 

Aunan og Rennebu
Aunan og Orkla ble plukket ut som

den eneste destinasjon for atlantisk
laks. Den profesjonelle undervannsfo-
tografen Magnus Lundgren
(www.aquagraphics.se) dykket og
fotograferte på de ulike valdene, og
selvfølgelig var det den virkelig store
laksen som var målet.

Lundgren hadde en uke avsatt på
Aunan, og Vegard Heggem kan fortelle
at han fikk de bildene han var ute etter. 

— Dette er et ambisiøst prosjekt
som det er stas å være med på. Vi er
den eneste destinasjonen for atlantisk
laks, og dermed får Aunan og Rennebu
mye profilering gjennom dette pro-
sjektet, forteller Vegard. 

II OOrrkkllaa  ffoorr  åå  ssee  ffoottooggrraaffeenn  ii  aakkssjjoonn::
Vegard Heggem fra Aunan, rådmann Arve E. Withbro, fotograf Magnus Lundgren,

varaordfører Tora Husan og ordfører Bjørn Rogstad.

Bildet nedenfor viser fotograf Magnus Lundgren i dykerdrakt bakerst i båten 
- klar for undervannsfotografering av laks.   Foto: Sindre Vold Huus

Celebert på benken
Under åpninga av den nye kunstgrasbanen på

Berkåk ble det spilt en vennskapskamp mellom
Rennebu og Soknas seniorlag. Sjelden har det vært
så celebert publikum på benken, da både fotball-
kretsen og fotballforbundet var representert. 

På bildet sitter fra venstre Morten Volden fra
Trøndelag fotballkrets, ordfører Bjørn Rogstad,
Gunnar Bruheim, varaordfører Tora Husan,
enhetsleder for kultur og fritid Astri Snildal,
Vegard Heggem, Trygve Bornø fra Norges
Fotballforbund og leder i Rennebu IL Liv Lian
Kosberg. Rennebu vant forøvrig kampen 6 - 1.
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Tidsskille for fotballen i Rennebu

Kunstgrasbanen på Berkåk ble bygd
på rekordtid etter at planene tok form
på sommeren i fjor og frem til åpning
av ferdig bane nå på søndag.

Ordfører Bjørn Rogstad sa før åpn-
inga av den nye banen at han i
utgangspunktet var skeptisk til å bygge
en nye kunstgrasbane. — Men etter-
hvert skjønte jeg vitsen med en ny
bane. Grasbanen som ble åpnet i 1989
ble bygd for de store anledninger og
tillatt brukt alt for lite. Det var så frede-
lig på banen til tider at en vittig sjel
foreslo å nominere banen til fredspris-
en, sa Bjørn. — Den nye kunstgrasban-
en kan brukes hemningsløst og den er
tiltenkt breddefotballen vi har her i
Rennebu. Ordføreren oppfordret der-
for å bruke banen mye!

Norgesrekord
— Dette er norgesrekord i å få bygd

kunstgrasbane på kort tid, sa assister-
ende generalsekretær i Norges
Fotballforbund Trygve Bornø da han
åpnet den nye kunstgrasbanen på
Berkåk i dag. Samtidig roste Bornø det
gode samarbeidet mellom Rennebu
kommune og Rennebu IL, som han
betegnet som et ideelt samspill for å
utføre et såpass stort løft som det er å
bygge et slikt anlegg. — Det er ildsjel-
ene som driver fotball-Norge, og her i
Rennebu viser kommunen at de setter
pris på arbeidet ildsjelene legger ned.

Leder i Trøndelag fotballkrets
Morten Volden sa under åpningen at
RBK burde vært med og sponset denne
banen på Berkåk, slik Rennebu for tid-
en rekrutterer spillere til RBK. Vegard
Heggem, tidligere RBK-spiller, var
naturligvis tilstede under åpninga av
den nye banen.

Tormod Østerås, Lina Skjerve 
– begge kretslagsspillere fra Rennebu og

Trygve Bornø fra NFF 
åpnet den nye kunstgrasbanen på Berkåk.

IIllddssjjeelleerr:: Arne Meland, Knut Hårstad, Olav Stavne, Nils Petter
Gundersen, Arne Ivar Østerås og Vidar Engen har bidratt sterkt

for å få kunstgrasbane i Rennebu.

FFøørrssttee  llaagg  uutt:: Rennebus gutter 13 var laget som fikk spille første
ordinære seriekamp på den nye kunstgrasbanen. Kampen gikk

mot Hommelvik 2, og Rennebu vant 13-7.

Kunstgrasbanen i Rennebu ble sist søndag åpnet i strålende
solskinn og med over 300 fremmøtte.

Liv Lian Kosberg, leder i Rennebu
IL, roste Rennebu kommune for det
gode samarbeidet med idrettslaget.

— Uten kommunens hjelp hadde vi
ikke klart å bygge dette anlegget. Og
mange rundt omkring er misunnelig på
samarbeidet vi har her i Rennebu, sa
Liv.

Av Dagfinn Vold
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Oppdal VVS A/S
7340 Oppdal - tlf. 72 42 14 57 - fax 72 42 19 91
e-mail: post@oppdalvvs.no - www.oppdalvvs.no

Trenger du rørlegger?
Vår servicebil

er i Rennebu hver uke.
- på Berkåk!

Randi Fagerli Vold er ved 
Rennebu Næringshage onsdager etter avtale

- ta kontakt på tlf 72 49 80 00

Meldal Sparebank
tlf 72 49 80 00 - www.meldal-sparebank.no

Annonse i Rennebu Nytt?
Ta kontakt med Mari på tlf 72 42 76 66 eller 

e-post: mari@mediaprofil.no
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K U N N G J Ø R I N G E R
Hjertelig  takk for all vennlig deltagelse ved vår alles
kjære, Kristine Anna Dalseggs begravelse. Takk for blomst-
er, pengegaver til Rennebu Hjemmesykepleie og Innset
blomsterfond. En ekstra takk til Hjemmesykepleien og
hjemmehjelp for all god støtte.

For familien Klara Holthe-Berg

Feriestengt
Fra og med 8. sept til og med 22. sept.
Rogers hårstudio

Hjertelig  takk til alle som viste oss oppmerksomhet på
våre bursdager.                     Torild og Magne Jostein Hoel

Møbler  selges
Trøndermøbler, 3+2+1, salongbord + hjørnebord. Spisestue
m/6 stoler, gml modell. En tre-hvit dobbeltseng.
Smijernslampe fra Skurdal smijern m.m.
Berkåk. Tlf 936 42 262/73 91 61 95

Helsestudio
Åpent hver onsdag fra kl.15.00-17.00
Treningsopplegget passer for alle.
Prisen pr. person er kr. 50,00 pr. time.
Kaffe serveres. Det sosiale er i fokus.

Glad  i  å  synge?
Rennebu  Songkor
Ønsker nye og gamle sangere vel møtt til første øvelse på
Voll skole onsdag den 3. sept. kl. 19.30.
Velkommen i et musikalsk og sosialt unikt miljø!

Styret

Formiddagstreff i Omsorgsboligen, Berkåk tirsdag

2. sept kl 11.00. Velkommen. 
Frivillighetssentralen

Nerskogdagen
Lørdag  6.  sept  kl  12.00  ved  Fjellheim/Nerskogsmuseet.
Årets tema: Gode historier fra Nerskogen
• Underholdning
• Aktiviteter
• Salgsboder
Velkommen til en trivelig familiedag på Nerskogen!
Kunngjøringen er sponset av Lund Handlaft

FFoorrmmiiddddaaggssttrreeffff  ppåå  MMeenniigghheettsshhuusseett
Våre månedlige formiddagstreff på menighetshuset starter
på igjen i september.
FFørsste  blir  onssddagg  110.  sseppt.  kl  1111.00.
Sang, andakt og  bevertning og åresalg er faste innslag. 
Vi får nok andre innslag også utover høsten og vinteren.
Velkommen til alle som har vært med tidligere og til 
nye som vil  besøke oss. Oss tru det bli trivele det her.

Hilsen diakoniutvalget

Leilighet  til  salgs
Rennebu kommune har en tre-roms leilighet i
Trondskogen borettslag på Berkåk 
som skal selges.

Andel fellesgjeld: kr 267.346
Eierskiftegebyrer kr  4.730
Felleskostnader: Kr 3.928 pr. måned.

Leiligheten kan besiktiges etter avtale.
Det må påregnes rehabilitering av bad.

Skriftlig pristilbud sendes Rennebu kommune
v/rådmannen.  

Interesserte kan henvende seg til 
Rennebu kommune v/ Karl Petter Gustafsson

TRYGGHETSALARM
Hjemmebaserte tjenester har ledige trygghets-
alarmer for utleie.  Leie på kr. 60,- pr. måned.
Opplysninger/søknadsskjema fåes ved 
henvendelse:
Hjemmebaserte tjenester t. 72 40 25 05

BByyggggeessaakksskkoonnttoorreett  hhoollddeess  sstteennggtt  

for publikum i perioden fra og med mandag 1.
september til og med fredag 5. september.
Stengingen skyldes stor saksmengde og gjelder
både besøk og telefoniske henvendelser.
Velkommen tilbake fra mandag 8. september.

Biblioteket  er  åpent  igjen!
Samme åpningstider som før:
Mandag og torsdag : 16-19. Onsdag: 10-13.

Velkommen!

Rennebu
kommune
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Rennebu

Takk for all oppmerksomhet i anledning Brage sin kon-
firmasjon.

Brage, Marina og Trond Lenes

Rennebu Nytts høstnummer 
kommer 25. september.

Det sendes ut til alle som har hytte på Kvikne og i Rennebu.
Frist for stoff 17.09.  Tlf 72 42 76 66

Annonser: mari@mediaprofil.no
Redaksjonelt: dagfinn@mediaprofil.no
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Rennebu Nytt
c/o Mediaprofil as
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Du kan også lese Rennebu Nytt på nett: www.rennebunytt.no eller www.rennebu.kommune.no

Berkåk, 
tlf 72 42 72 10
åpent 9 - 22 (20)

FFaassttee  
GGuullee  pprriisseerr

Les kundeavisen på www.coop.no

Dette skjer i Rennebu!
30.08 Fotball: R  MS  –  Røros      Frambanen 12.30
31.08 Fotball:  R  G14-  Oppdal  2  Frambanen 12.30
01.09 Fotball:  R  –  Løkken/Dalguten  G11 Berkåk 18.00
02.09 Formiddagstreff Berkåk 11.00
02.09 Rennebu-Buvik2  J16  7er Frambanen 19.00
03.09 Semesteråpning  /  Høsttur 13.00

Normisjon / søndagsskolen
03.09 Fotball:  R  –  Sverresborg2  J14 Frambanen 19.00
06.09 Nerskogsdagen              Fjellheim /Nerskogsmuseet 12.00
07.09 Rennebu-  Jonsvatnet  G13  7er Berkåk 13.00
08.09 Fotball:  R    –  Flå  G12 Berkåk 18.00
08.09 Fotball: R  –  Buvik  J12 ” 19.05
10.09 Formiddagstreff  Menigh.huset11.00
11.09 Fotball: R  –  Nidelv2  G13  7er Frambanen 18.45
14.09 Tur  til  Holtvegen  /  Gravakslan ICA Berkåk 11.00

Rennebu Turforening

Rennebu  Skolekorps øving tors kl 18-20, samf.salen
Rennebu  Musikkorps øving tirs kl 19.30-22, samf.salen
Rennebu  Mannskor øving tirs kl 19.30-22, musikksalen.

Rennebu Turistkontor ønsker gjerne å få beskjed når de ulike
lag / foreninger starter opp igjen sine aktiviteter utover høsten.
Send oss også terminlister eller aktivitetsplaner til Det skjer. 
tlf  72  42  77  05  -  e-post  turistkontoret@rennebu.net

HHøøiiee  sseennggeesseetttt
i sateng

224499--227799
Ikke medlem 429 - 479

WWiillffaa  lluuffttrreennsseerr

119999
førpris 999

PPoorrssggrruunnnn  mmiiddddaaggsssseetttt
8 deler

før 799   440000
Ikke medlem 1547

NB. Med forbehold om utsolgt/trykkfeil

Tlf 72 49 42 12

Erica og Calluna 
kr 25,-
5 stk kr 100,-

Medlemskupp

UUmmbbrroo  sseekkkk

114499
spar 250 

Ikke medlem 399


