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Rennebumartnan starter i 
morgen, og med temaet 
Rampestreker er det duket 
for mange gode 
og artige opplevelser.
Foto: Dagfinn Vold
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Martnan har også bidratt til at det blir liv og røre i sentrum, 
utenfor det som tidligere har vært definert som martnas-
området.  I år som i fjor vil det bli aktivitet på industri-
området hvor lokalt næringsliv samarbeider om aktiviteter. 
På Sandetomta vil hytte- og byggebransjen vise seg fram, 
og mellom Hallandstuggu og Rennebuhallen vil du finne  
“martnasfarmen” . 
Bygdapøbben er et populært sted å treffes på kveldstid 
under martnan, og i år stiller de med Thomas Brøndbo 
på scenen fredag, og Grete Bogen Band lørdag.

Det er fantastisk å se hva vi i løpet av denne martnashelga 
klarer å produsere sammen. Jeg gleder meg til en topp 
opplevelse!

Rennebu leverer - vel møtt til en fantastisk weekend i 
vakre omgivelser!

Med vennlig hilsen 
Ola Øie - ordfører

Martna og 
rampestreker

For 32. gang ønskes publikum og utstillere velkommen til 
Rennebu og årets Rennebumartna!
Rennebumartnan betyr mye for oss alle i kommunen, og 
har blitt en godt innarbeidet tradisjon. For meg er martnan 
i tillegg blitt et tidsskille mellom sommer og høst. Når 
mart-nan er over er vi tilbake til «pumpene».

Med årets tema kan det være duket for noen overraskelser, 
og det gir rom for kreativitet. Det er nok flere enn under-
tegnende som har vært litt rampete opp gjennom åra! 
Årets program ser utrolig spennende ut, og med 140 
kvalitetsutstillere på plass skulle alt ligge godt til rette for 
nok en kvalitetsopplevelse på Rennebumartnan.

Martnasgjestene i år er sykehusklovnene, med Emma 
Aasbakk Engen i spissen. Emma har samlet inn ca 
kr 170 000,- til klovnene, og håper de klarer å passere 
kr 200 000,- gjennom martnashelga. Det er et fantastisk 
initiativ Emma har gjort for at klovnene skal spre håp og 
glede på sjukehuset.
Foruten den tradisjonelle martnan er det liv og røre utenfor 
det offisielle området. Jeg vil i den anledning nevne en an-
nen tradisjon som er i ferd med å feste seg, nemlig kunstut-
stilling på Håggåsetra. Dette har blitt et fast arrangement 
martnashelga, og den har åpning fredag kveld. 
Ta turen!

Kommunale møter      
27.-28.08  Formannskapet  
 Orkelbogen, Kvikne

Saklister og møtereferat finner du på 
www.rennebu.kommune.no - Politikk
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Per Kristian Bjerkset:

Ny teknisk sjef på 
Rennebumartnan
Etter mange år som fast medhjelper i den tekniske staben, 
tar Per Kristian Bjerkset i år over ansvaret som teknisk sjef, 
en oppgave han både gleder og gruer seg litt til. 

- Jeg vet jo at det er veldig mye arbeid, 
men det er så trivelig å få til dette sammen 
med resten av martnaskomiteen, utstillere 
og ikke minst alle de frivillige som stiller 
opp år etter år. Vi blir jo som en stor fami-
lie disse dagene, sier Per Kristian. 

Enda mer involvert
Selv om han har vært med i den 

tekniske komiteen mange år, føler Per 
Kristian at han har fått et enda tettere 
eierforhold til martnan i år. Som teknisk 
ansvarlig sitter han også i martnaskomi-
teen, og har dermed vært involvert på et 
tidligere tidspunkt enn tidligere. 

- Før møtte jeg bare opp til avtalt tid, 
men nå har jeg vært med på planlegging 
og tilrettelegging. Det synes jeg har vært 
interessant, og nå gleder jeg meg til å 
komme i gang, sier Per Kristian. 

Mye utstyr
En stor del av utstyret som brukes 

under Rennebumartan er lagret i lokaler 
på industriområdet. En viktig del av jobb-
en til Per Kristian blir derfor å frakte alt 
dette på rett plass til rett tid, slik at det blir 
mest mulig lettvint for resten av dugnads-
gjengen som skal sette opp boder og annet 
utstyr. 

- Det er litt hektisk for å få på plass 
alt til rett tid, og så blir det forhåpentlig-
vis litt roligere selve martnasdagene. Da 
er det stort sett bare småoppdrag hvis noe 
skal flyttes, hentes eller repareres. På søn-
dagskvelden er det fullt kjør med oppryd-
ding igjen, så det er vel egentlig greit at 
det er litt rolig i helga, smiler Per Kristian.

Gleder seg
Til daglig er Per Kristian ansatt 

i Veidekke. Han er for tiden stasjo-
nert i Åfjord, der det jobbes for fullt 
med Storheia Vindpark. Nå er det altså 
to uker av ferien som skal brukes på 
Rennebumartnan, noe han gleder seg til. 

Mange har antagelig også fått med seg 
at Per Kristian allerede har bidratt med 
et forholdsvis iøyenfallende arbeids-
oppdrag til årets martna, nemlig som 
fotomodell i markedsføringen av temaet 
”Rampestreker”. Her poserer han lett hen-
slengt med bar overkropp, vernebukse og 
motorsag, men han vil ikke gå med på at 
dette var avgjørende for at han ble for-
fremmet til teknisk sjef foran årets mart-
na. 

- Jeg er ganske overbevist om at det 
var andre egenskaper som ble vektlagt ja, 
men det skal innrømmes at det var et artig 
stunt som det har vært litt oppmerksomhet 
rundt, avslutter Per Kristian. 

Tekst: Mona Schjølset
Foto: Dagfinn Vold

Per Kristian Bjerkset tar over som 
teknisk ansvarlig på martnan.

Energisk aften 
med høy 
allsangfaktor
I morgen fredag blir det 
konsert i Kultursalen med 
lokale artister og band.

Monica Eriksen og Herborg Skorpe 
Skjolden deltar på Energisk aften - her 

fra musikalen Mamma Mia.

Her er en unik anledning til å opp-
leve våre fantastiske lokale sangartister 
og musikere!  Konserten har fått navnet 
Energisk aften, og det vil bli et knippe 
av våre mange fantastiske vokalister som 
deltar. Musikkmiljøet i Rennebu har ved 
flere anledninger vist seg å være helt spe-
siell, og det er mange vokalister med opp-
vekst og røtter herfra.

Vokalister i morgen kveld er Jeanette 
Paulsen, Monica Eriksen, Berit Løvmo, 
Terje Løfshus, Markus Nyberg, Ole 
Kristian Hoseth og Herborg Skorpe 
Skjolden. Bandet ledes av kulturskolerek-
tor Sverre Stenløkk, og han har med seg 
musikerne Stephen Carlson, Kim André 
Rønningen og Håkon Kvam. 

Det vil bli servert låter i vidåpent 
spenn, alt fra Johnny Cash til DDE. 
Artistene gjør sitt for å skape liv for et 
feststemt publikum, og vil du, er det bare 
å synge med!

Det er 18-års aldersgrense, og døre-
ne åpner kl 21.00, med sang og musikk 
kl 22.00-24.00. Billetter kan kjøpes på 
Rennebumartnan.no, på Martnaskontoret 
eller på Spiren.

Av Dagfinn Vold
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Din lokale maler for tak og vegger

Jarno van Malsen
Ulsberg, 7397 Rennebu

mob 948 56 836

malervanmalsen@hotmail.com

Totalleverandør innen
elektroinstallasjon

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

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

Tlf: 72426560/476 24 600 
Adr: Stamnan, 7392 RENNEBU

Vi forhandler klippere 
som passer fra hyttetomt til fotballbane

Dørene åpner kl 21.00. Sang og musikk kl 22.00-24.00. 18-års aldersgrense
Billetter kr 250,- kjøpes på Martnaskontoret eller på www.rennebumartnan.no

støttes av 

Energisk Aften med høy allsangfaktor!

Kultursalen Berkåk fredag 10. august

Med lokale sangartister og regionale musikere!
Jeanette Paulsen, Monica Eriksen, 
Herborg Skorpe Skjolden, Berit Løvmo, 
Terje Løfshus, Markus Nyberg, 
Ole Kristian Hoseth.

Kapellmester Sverre Stenløkk har med seg
Stephen Carlson, Kim André Rønningen 
og Håkon Kvam.
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Det skjer på industriområdet under martnan
Som i 2017 vil det også i år 
bli aktiviteter på østsiden 
av E6. Det er god kontakt 
og lett samarbeid mellom 
bedriftene på industriom-
rådet. For de av oss som er 
interessert i landbruk, trakto-
rer og maskiner er det mye å 
få med seg her.

Traktorpulling var en stor suksess i 
fjor. Det kreves ingen kvalifikasjoner for å 
være med. Uansett størrelse på traktor kan 
du stille til start. Alt fra små veterantrak-
torer til store og nye vidunder kan delta. 
Utfordringen er å trekke en «jernslede» 
en rett løype fra start til mål ca 60 m. Det 
begynner med at sleden er tom. Alle som 
har lyst kan hoppe på sleden i fart etter 
hvert slik at den blir tyngre og tyngre. Til 
slutt er den så tung at traktoren begynner å 
spinne og graver seg ned, eller er det noen 
som kommer i mål? Dette fenger traktor-
interesserte i alle aldre. Traktorpullling 
er hovedattraksjonen av alt som skjer på 
industriområdet.

Nostalgi og gammel kunnskap
Det er viktig å ta vare på gamle tra-

disjoner og teknikker. Tidligere var man 
avhengig av tjære. Det ble f.eks. brukt til 
å impregnere treverk, tau og annet for at 
det skulle vare lenger. Hva ble brukt til 
å lage tjære? Hva var riktig temperatur? 
Hvordan luktet det? Disse og mange andre 
spørsmål kan du får svar på av Ottar Ryen 
når han fyrer opp tjæremilen. Kan man få 
jern ut av myrjord? Ja! Jernblestring og 
røsting av myrmalm var utbredd over hele 
Norge når man går langt tilbake i histo-
rien. Hva gikk det ut på? Kom og se!

Etter at jernet var fremstilt og avkjølt 
var det klart til å bli brukt. Da tok sme-
den over. På Berkåk har vi en dyktig 
smed som virkelig behersker den kunsten. 
Ivar Fjellstad er til stede og viser frem 
Rennebusmia alle dager. Har du lyst til å 
prøve ambolten, en liten tang eller kjenne 
hvor tung storslegga er? Inne i smia er det 
mye artig å se på. Det er en egen stem-
ning der inne. Huseier Håvard Sundset 
har dørene åpne og har for anledningen 
skjenkebevilling for øl.

En typisk vare fra en smed er kniv-
blad. Da må det også lages skaft og slire. 
Olav Løkslett kan dette faget. Han stiller 

ut sine mange elegante kniver sentralt på 
området. En av hans fine kniver kan være 
som et smykke.

Ellers kommer det en stor utstilling av 
gamle motorsager fra Selbu. Det er Erik 
Foss som har en lidenskapelig hobby og 
interesserer seg for gamle motorsager. 
Erik Foss viser og forteller om motor-
sager inne i den store hallen til Lernæs.

Å kappe ved og kløyve ved har nord-
menn gjort til alle tider, først for hånd med 
øks og sag. Gradvis har vedproduksjon 
blitt automatisert og mekanisert. Kom å se 
hvordan de første vedmaskinene så ut og 
hvor farlige de var!

Ny kunnskap
Det har vært en positiv og stor utvik-

ling i landbruket. Tømmer og trevirke har 
fått mange nye kunder. Tre kan brukes 
til mye. I våre dager med stor fokus på 
miljø, er man blitt mer og mer bevisst på 
at trevirke er en miljøvennlig energikilde. 
Med tanke på levering av tre som brensel 
og salg av varme, er det særlig flis som er 
aktuelt. Skogsflis er både kortreist, CO2-
nøytralt og fornybart.

Moderne flisfyringsanlegg er auto-
matisert og styres digitalt ved hjelp av en 
app. Ved siden av flishallen vil denne tek-
nologien bli demonstrert i mobile minian-
legg. Det er firmaene Biomentek AS og  
A. R. Helgemo som viser sine kjeler. Av 
mer moderne leverandører og nyere tek-
nikk stiller også IDG Tools opp. Her er 
det mye godt verktøy å få kjøpt.

Rennebubjelken
Denne bedriften på Berkåk har 

på imponerende vis klart å kombi-
nere gammel og ny kunnskap. Hallen 
til Rennebubjelken vil stå åpen under 

Martnan. Her demonstreres det hvordan 
de store dimensjonene meget presist kap-
pes og settes sammen. Produktet har blitt 
en suksess. Prinsippet er genialt til å lage 
broer og bærekonstruksjoner over lange 
spenn.

Stil og blank lakk
Bilutstilling skal det bli i år også. Det 

er mange i Rennebu som er flinke til å ta 
vare på gamle og nye biler. Dette er biler 
som er litt utenom det vanlige. Det er 
kanskje ikke typisk familiebiler og bruks-
biler, men de er virkelig lekre og har en 
motordur man ikke hører til vanlig.

Et annet kjøretøy som man ikke ser så 
mye på veien er «Terrengen». Visste du 
at denne fire-hjuls-drevne spesialbygde 
doningen lages i Rennebu? Kom og se. 
Den er fantastisk fremkommelig og har et 
stort bruksområde.

Om alle kjøretøyene til Gunnar 
Sanden har blank lakk er ikke sikkert. 
Men det som er sikkert er at han har en 
imponerende samling av gamle militære 
kjøretøy. Dette materiellet forteller mye 
historie. Planen er å vise frem både laste-
biler og forskjellige feltkjøretøy. I tillegg 
vil han ha utsalg av diverse klær og andre 
effekter. Dette er både av militær og sivil 
karakter.

”Shuttlebuss”
Gunnar Sanden har to militære 

bandvogner. Disse vil frakte folk mel-
lom Rennebuhallen, Sandetomten, 
Industriområdet og Mjuklia hele mart-
nashelga.

Av Hans-Christian Borchsenius

Ottar Ryen fyrer opp tjæremile på industriområdet under Rennebumartnan.
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50 år med Rennebu Skog og Hage

Å være yrkesaktiv i 50 år er 
en aldri så liten prestasjon i 
seg selv, og når det i tillegg 
er snakk om å drive egen 
virksomhet er det intet 
mindre enn imponerende!

Rennebu Skog og Hage ble etablert i 
1968, og i tillegg til gårdsdrift, etablering 
og drift av Nerskogen Skisenter, politiske 
verv, frivillige verv og en lang rekke andre 
engasjement, har Torleif Kristiansen stått 
stødig ved roret hele tiden. 

Har vært med siden starten
Rennebu Skog og Hage har vært fast 

deltager på Rennebumartnan hvert eneste 
år, og Torleif var også en av initiativtaker-
ne bak landbruksdagene som ble arrangert 
på midten av 80-tallet.

- Vi var noen næringsdrivende som 
gikk sammen om å arrangere landbruks-
dager på Berkåk. Etter et par år begynte 
noen å tenke litt større og etterhvert så 
Rennebumartnan dagens lys. Det var 
mange flinke folk involvert den gangen 
også, og det var mye engasjement rundt 
planene, forteller Torleif. 

Butikken er alltid åpen
Rennebu Skog og Hage har verksted, 

lager og utsalgssted på hjemgården på 
Jåren, og ifølge Torleif har de åpent nes-
ten hele tiden. 

- Vi har ikke faste åpningstider, men 
det er ringeklokke og telefonnummer på 
døra slik at kundene kan få tak i oss, sier 
Torleif.

Den lille butikken er særdeles inn-
holdsrik, og kundene er både fastboende, 
hyttefolk og bedrifter. Ryddesager, trim-
mere, plenklippere, verneutstyr, motorsa-
ger og veldig mye annet er å finne i hylle-
ne, og ikke minst et rikt utvalg av skruer, 
muttere og ulike deler som trengs til repa-
rasjon og vedlikehold. 

- Det er viktig å ha et greit lager av 
slike ting også, fastslår Torleif. 

Ny generasjon på gården
For drøye ti år siden flyttet sønnen Stig 

hjem igjen etter mange år med studier og 
jobb andre steder i landet. Han tok over 
gården i 2009, og bor nå sammen med 
kona Judith og tre unger  i hovedhuset. 
Torleif og kona Jorunn har innredet det de 
liker å kalle en kårbolig i andre etasje på 
butikken. Her trives de godt, og setter stor 
pris på at en ny generasjon får vokse opp 
på gården. 

- Det er så trivelig med liv og røre her, 
og det er artig at de yngre har ideer og 
pågangsmot, sier Torleif. 

Gleder seg til nok en martna
Selv om han nå med god samvittighet 

kunne gått over i pensjonistenes rekker, 
virker det ikke som den tanken har slått 
rot hos den driftige 75-åringen. Mobilen 
ringer stadig vekk, og i løpet av en dag er 
det mange små og store prosjekt som må 
ordnes opp i. Et par arbeidskarer som skal 
fikse noe småtteri på skisenteret og tren-
ger litt veiledning, noen redskaper skal 
overhales og bestillinger må noteres opp. 

- Jeg har nok ikke tid til å pensjonere 
meg riktig enda nei, smiler Torleif. 

Nå gleder har seg til nok en 
Rennebumartna, og ser fram til trivelige 
dager på sin faste plass på grøntarealet 
like ved inngangen. 

- Du vet, vi har blitt kjent med en del 
folk i løpet av disse årene, så det er mange 
som stikker bortom og hilser på i løpet 
av helga, avslutter Torleif Kristiansen 
i Rennebu Skog og Hage, som med 
rette kan sies å være et fast innslag på 
Rennebumartnan.   

Av Mona Schjølset

Torleif Kristiansen har drevet Rennebu 
Skog og Hage i hele 50 år, og har ikke 
tenkt å gi seg foleløpig.
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Feirer 20 år med Frivilligsentral
Nylig var det 20 år siden 
Frivilligsentralen åpnet døre-
ne for første gang, og den 
2. september skal dette 
feires med fest for både fri-
villige og andre støttespillere. 

- Det blir en forholdsvis uhøytide-
lig samling for alle som har lyst, både de 
frivillige som er aktive nå og de som har 
vært det tidligere. Mat, underholdning, 
trivsel og god stemning blir hovedingre-
dienser i arrangementet, og dette er vår 
måte å takke for frivillig innsats i disse 20 
årene, sier Maj Britt Svorkdal Hess, som 
har vært daglig leder helt siden oppstar-
ten.

Sanitetshuset
Frivilligsentralen hadde tilhold i 

Sanitetshuset på Berkåk de første årene, 
og ifølge Maj Britt var det mye nytt å for-
holde seg til. 

- Opplegget med Frivilligsentraler var 
ikke så utbredt på den tiden, og vi startet 
helt fra grunnen med å definere arbeids-
oppgaver og funksjon her i Rennebu, for-
teller Maj Britt. 

Den viktigste brikken i puslespillet har 
naturligvis helt fra starten vært de frivil-
lige, og Maj Britt er full av lovord om den 
innsatsen som er lagt ned i løpet av disse 
årene. I dag er det ca. 120 frivillige som 
deltar i en lang rekke aktiviteter. 

- Uten det frivillige engasjemen-
tet hadde vi ikke fått til noe som helst, 
så hver og en av disse er gull verdt. I 
dag tror jeg heller ingen er i tvil om at 
Frivilligsentralen fyller en viktig rolle i 
lokalsamfunnet, sier Maj Britt.

Endret fokusområde
Hun forteller også at fokuset til 

Frivilligsentralene har endret seg noe i 
løpet av denne perioden, og en av årsake-
ne er sannsynligvis organisering på depar-
tementsnivå. Mens Frivilligsentralene fra 
starten var underlagt helse- og sosialde-
partementet, sorterer de nå under kultur-
departementet. 

- Tidligere var mye av aktiviteten ret-
tet mot eldre og deres behov, mens det nå 
i like stor grad favner barn og unge. Dette 
gjør jo bare jobben enda mer spennende, 
og arbeidsoppgavene for de frivillige mer 

variert. Det er bare positivt, fastslår Maj 
Britt. 

Hedrer de frivillige
Den 2. september skal altså de frivilli-

ge hedres med en uformell sammenkomst 
på Nerskogen skole. Her er det åpent for 
både nåværende og tidligere frivillige, og 
alle oppfordres til å melde seg på. 

- Dette er for alle, og vi håper på stor 
deltagelse. Frivilligsentralen har blitt en 

viktig institusjon her i Rennebu, og opp 
gjennom årene er det mange som har 
bidratt til dette. Nå håper jeg alle som har 
anledning melder seg på jubileumsarran-
gementet, avslutter Maj Britt. 

A Mona Schjølset

Påmelding til Maj Britt 
på Frivilligsentralen innen 

mandag 27. august!

Stikker du innom Frivilligsentralen, møter du blant annet disse blide personene 
- Jon Brattset, daglig leder Maj Britt Svorkdal Hess og Arild Sæther.
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for hele huset

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

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

Be om å få vår

kjøkkenkatalog

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

Vi tilbyr følgende:
• Hørselstester
• Høreapparattilpasning
• Service og reparasjoner
• Tinnitushabituering
• Hørselstekniske hjelpemidler
• Batterier, filter og andre serviceprodukter

AudioPlus Norge As består av autorisert audiograf, Jorid Løkken.
Vi har samarbeidsavtale med avtalespesialister innenfor ØNH,
som gjør at du får dekket nye høreapparater via NAV etter gjeldende regelverk.

AudioPlus Norge AS, avd. Støren
Svartøya 17C, 7290 Støren
Tlf: 454 15 911
jorid.lokken@audioplus.no
www.audioplus.no

Hørselsklinikken finner du på Størensenteret (E6), ved siden av Soknedal Bakeri og Støren Blomsterforretning.

Høsttilbud:
30 kr pr batteribrett

ved kjøp av 10 brett batterier

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
post@ramstadmaskin.no

Hører du godt?
 

Er det krevende å høre når det er mye støy rundt deg?
Har du tinnitus eller lydallergi?
Har du høreapparater som ikke fungerer godt?
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Artig med taekwondo:

Benjamin Karlsen med gode 
resultat på sommersamling
15 år gamle Benjamin Karlsen fra Berkåk har drevet 
med taekwondo i litt over fire år, og så langt trives han 
kjempegodt både med sporten og det gode miljøet i 
Oppdal Taekwondoklubb. 

Nylig deltok unggutten på sommerleir 
i regi av Norges Taekwondoforbund, og 
etter de avsluttende konkurransene kunne 
han reise hjem med flere medaljer i baga-
sjen.

- Jeg tok gull i mønster og sølv i spar-
ring, og det er jeg kjempefornøyd med, 
smiler Benjamin. 

Mange grener
Taekwondo er en gammel, koreansk 

kampsport som vektlegger kvalitet, trygg-
het og etikk. Høflighet og respekt er svært 
sentrale begrep, og noe av det første utø-
verne blir innprentet er at teknikker de 
lærer ikke skal brukes til slåssing eller 
for å skade andre. Sporten er også inndelt 
i forskjellige grener, som eksempelvis 
sparring, mønster og knusing, og utøverne 
graderes med belte etter hvilket ferdig-
hetsnivå de befinner seg på. Benjamin har 
nå blått belte med rød stripe, og målet er 
helt klart og kvalifisere seg til svart belte 
som er høyeste nivå. 

- Det er både teori og praksis for hver 
gradering, så vi lærer ganske mye, fortel-
ler Benjamin. 

Må være i god form
Ifølge Benjamin er noe av det som 

gjør taekwondo så artig nettopp dette at 
de trener på så mye forskjellig. 

- For å bli en god utøver er det viktig 
både med hurtighet, styrke, kondisjon og 
bevegelighet, så vi må holde oss i form 
hele tiden, sier Benjamin. 

Oppdal Taekwondoklubb trener to 
ganger i uka, og i tillegg er det naturlig 
nok viktig med en del egentrening. Da er 
det ofte terping på ulike mønster og posi-
sjoner det går på, pluss litt generell styr-
ke- og kondisjonstrening.

- Det trengs jo litt plass for å trene 
sparring, spark og slag, så det er liksom 
ikke sånn jeg får lov til å drive med på 
stua, smiler Benjamin. 

I skrivende stund gleder han seg både 
til å dra på ferie med familien, og etter-
hvert komme i gang med de faste trenin-
gene på Oppdal igjen. Sommerens gode 
prestasjoner er topp motivasjon for videre 
satsing, og 15-åringen har satt seg noen 
mål både på kort og lang sikt.

- Jeg ønsker å vinne gull i et mester-

skap, og jeg ønsker å klare graderingen til 
svart belte når den tid kommer, avslutter 
Benjamin.

Av Mons Schjølset

Felles hyttesatsing på Sandetomta under martnan
Her i Rennebu er det stort fokus på 

hytter som næring. Det gir ringvirkninger 
i lokalsamfunnet hver gang en tomt selges 
og en ny hytte bygges. Det er da naturlig 
at de bedriftene som leverer og bygger 
hytter presenteres under Rennebumartnan.

Bedriftene vil presentere sine spe-
sialiteter og nyheter innen arkitektur og 
ny design, og her er gode råd gratis. Her 
kan en orientere seg om mulighetene på 
tomtemarkedet. Hytteprodusentene har 
lang erfaring, de kjenner byggeskikken i 
Rennebu og vet hvordan en hytte best skal 
tilpasses landskapet og været her. Med 
andre ord er det mange fristelser som blir 
presentert. Her kan en drøm om hytte i 
Rennebu begynne.

Sande Hus og Hytter, Mjuken 
Hyttegrend, Lundhytta, Sørøyan hyttefelt 
v/ Ingrid Hoel, Rennebu Hytteservice, 
Joramo og Tørset Bygg og brentpanel fra 
Sveinung Kosberg vil være representert 
på Sandetomta.

Lundhytta, tidligere Lund Hyttebygg, 
har fått tegnet nye hyttemodeller, 
og disse vil du få se nærmere på 

under martnasdagene.

Benjamin Karlsen er en ivrig og flink 
utøver av Taekwondo.
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K U N N G J Ø R I N G E R
Ingen oppmerksomhet på dagen min 18.8.

Astrid Synnøve

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse, omtanke
og pengegaver til kreftforeninga i forbindelse med vår far 
Bjørn Haugeruds bortgang.

Ann-Kristin, Hege Merethe, Erik
m/familier

TROLLHEIMEN GRUNNEIERLAG SA

Jakttider og priser for 
sesongen 2018-2019.

Rypejakt:  Ingen salg av jaktkort.  Området er utleid til jakt 
 og trening i sesongen 2018 - 2019.       

Småviltjakt uten hund 10.09.18 - 28.02.19.
Gjelder hare og annen småvilt unntatt rype og skogsfugl.
Sesongkort kr. 700,-
2-døgnskort kr. 200,-

Skogsfugljakt uten hund 01.11.18 - 23.12.18.
Sesongkort kr. 800,-
2-døgnskort kr. 350,-

Harejakt med hund 01.11.18 - 28.02.19.
Sesongkort kr. 800,-
  
Voksen rådyrbukk 10.08.18 - 23.12.18. 
Generell rådyrjakt 25.09.18 - 23.12.18.
Ett kort per dyr kr. 700,-

Kvote på 10 rådyr. Det selges 20 kort. 
Rapporteringsplikt straks etter felling av dyr. 
Salg av rådyrkort, - kun hos forretningsfører 
Knut Hårstad telefon 911 56 124.    
Det må dokumenteres at jegere kan skaffe ettersøkshund. 

Kjøp av jaktkort:
Jaktkort er å få kjøpt ved Rennebu Nedre Handel AS på Voll,  
Nerskogen Landhandel AS og Bygdasenteret AS på Berkåk.

Kontaktperson:
Spørsmål angående jakta rettes til 
Rolf Arne Bruholt, telefon 909 22 848.

Trollheimen Grunneierlag
Styret

Innset Vest Beitelag inviterer til

saudag i fjellet på Stortjønnvollen!
25. august kl 11.00-16.00

Felles sankedager!
14., 15., 21., 22. september
Ettersankedatoer 6., 13., 20. oktober  - RSG

OMSORGSLEILIGHETER
OG TRYGDELEILIGHETER 
BERKÅK 

Det er ledig omsorgsleiligheter 
i omsorgsboligen på Berkåk
Leilighetene er på ca. 42 m² + bod.
Husleie er på kr 4.725,- pr. måned
+ strøm etter forbruk.

Det er ledig trygdeleiligheter
i Gamle kongevei 30 og 32.
Leilighetene er på ca. 30 og  40 m² + bod.
Husleie er på kr 1.469,- og 3.173,- pr. måned 

Det kan søkes om bostøtte.
Nærmere opplysninger og søknadsskjema fås ved
henvendelse til Helse og omsorg,
tlf 72 40 25 05/ 72 40 25 03

Søknad sendes: Rennebu helsesenter,
Gamle kongevei 39A, 7391 Rennebu

Søknadsfrist:  3. september 2018

Bassenggruppe ved Oppdal Kulturhus.
Oppstartsdato:  27. august 2018. 
Det koster kr 1000 for en periode.
Ved spørsmål kontakt kommunefysioterapeut
Kari Tronsgård tlf 913 81 511

TID TIL OVERS?
Nasjonalforeninga Oppdal demensforening 
og Oppdal kommune arrangerer kurs for 
aktivitetsvenner.

Kurset er også for folk i Rennebu.
Kurset blir på Oppdal 5. og 12. september. Vi legger 
opp til samkjøring fra Rennebu.
 
«Å være aktivitetsvenn er enkelt. Du trenger bare 
å gjøre noe du liker SAMMEN med en som har
demens»
 
For informasjon kontakt Eli Grøtte tlf 906 35 411
 
Bruktbutikken på arbeidssentret 
holder åpent fredag 10. aug kl 8-19 og 
lørdag 11. aug kl 10-18.      

Mvh Rennebu arbeidssenter
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Dette skjer i Rennebu!

Følg med på hva som skjer 
i Rennebu på rennebu.com

09.08 Oppskyting Gammelstødalen 18.00
 Innset skytterlag
12.08 Martnasgudstjeneste Berkåk kirke 10.00
14.08 Trenings-/oppskyting Gammelstødalen 17.00
 Rennebu skytterlag
15.08 Bønn, tilbedelse, lovsangkveld Hoelsmoen 19.30
16.08 Oppskyting Gammelstødalen 18.00
 Innset skytterlag
19.08 Gudstjeneste Innset kirke 11.00
21.08 Trenings-/oppskyting Gammelstødalen 17.00
23.08 Hyggestund m. Kvinnegruppa Helsesenteret 11.30
23.08 Oppskyting Gammelstødalen 18.00
 Innset skytterlag
26.08 Gudstjeneste Rennebu kirke 11.00
30.08 Oppskyting Gammelstødalen 18.00
 Innset skytterlag

Bruktbutikken på arbeidssentret holder åpent 
fredag 10. aug kl 8-19 og lørdag 11. aug kl 10-18.      

Gjeterhundtrening i Kjønndolpa hos Sissel mandager 
kl 18.00 i hele sommer.

Kaffesalg i Jutulstuggu hver lørdag i sommer kl 12-15

Bygdakaffe i Furuly, Nordskogen, søndager i 
partallsuker kl 13.

Hørselshjelp? Ta kontakt med Bjørg Voll tlf 950 23 162

Trenger du skyss eller følge til et arrangement eller 
aktivitet, ring Frivilligsentralen tlf 72 42 62 64

Se Opplev Rennebu/Reisen til fjellet for 
sommeraktiviteter i Rennebu!

I likhet med Rennebumartnan, har vi i Gjensidige 
Oppdal-Rennebu Brannkasse med oss en dyp 
forankring i lokal tradisjon og historie når vi skal 
tenke nytt og fremtidsrettet. 
  
Spørsmål om forsikring?  
Kom innom kontoret vårt i Rennebu eller Oppdal,  
ring oss på 72 40 49 90 eller besøk oss på  
gjensidige.no/oppdal-rennebu

Vi ses til 
rampestreker på 
martnan



RETURADRESSE:
Rennebunytt
c/o Mediaprofil as
Myrveien 4, 7391 Rennebu

Rennebunytt -  neste nummer 23. august - frist for stoff 14. august -  Rennebunytt

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

Dagsturhytta ved Trollhøtta på plass

KVIKNE-RENNEBU | 72 42 80 10 | installasjon@krk.no 
SOKNEDAL | 72 43 11 02 | post@riseelektro.no

Arne og de andre elektrikerne 
våre kan hjelpe deg med alt innen 
elektrotekniske installasjoner.

Trenger du elektriker?

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

Følg oss på FACEBOOK, Joker Rennebu

Storfe-/Bacon-/
Kyllingburger 

2490
 pr pk

Tilbudet gjelder fre- og lørdager

Gode oppskrifter på joker.no

Bli burgermester hver helg!

Kirsten og Ivar Langklopp fikk idéen til ei dagstur-
hytte på Trollhøtta for tre år siden. Nå er den på 
plass, men litt lenger ned på fjellet.

— Plasseringa ble litt lengre ned enn først tiltenkt, men vi er enige om at 
det ble en bedre løsning. Utsikten er mye bedre enn på toppen, og vi ser like 
vidt som på toppen, forteller Ivar. Det er utsikt mot Forolhogna, Trollheimen, 
Nerskogen, Granasjøen, Blåhøa, Gjevillvasskamman, Meldalsfjell, Rondane 
og hele rekka med Innset- og Kviknefjell. 

Det var Kirsten som fikk idéen til hytta da de var på Hardbakkhytta for 
tre år siden. Det er ei turisthytte som ligger helt på toppen av et fjell. Men, 
også Viewpoint Snøhetta har vært en inspirasjon, og de har fått mange gode 
tilbakemeldinger på idéen. 

— Vi synes hytta ble vellykket. Den har en spesiell arkitektur som pass-
er godt til terrenget og naturen. Innvendig er det montert innredning med 
kokeapparat og litt enkelt utstyr for eventuell matlaging. Det er også benker 
med madrasser på samme måte som i en campingvogn, forteller Ivar.

Hytta er i utgangspunktet ei dagsturhytte. Den har foreløpig ikke noe 
navn, men den lille toppen den ligger på har fått navnet Trollfoten. 

— Vi vil etter hvert få registrert ei venneforening som kan være med å 
finansiere prosjektet. Så langt har vi finansiert alt selv. Tanken er at foreninga 
også kan stå for drifta av hytta.

Kirsten og Ivar Langklopp ved hytta, som allerede 
har vært godt besøkt. En kan enten gå fra setra i 
Olsmedalen eller fra Leverdalen om Knapptjønna. 

Tekst: Dagfinn Vold Foto: Mari Ytterhus


