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Skytterprinsessen
Årets skytterprinsesse Mona Isene
kommer opprinnelig fra Førde,
men er bosatt på Voll.

LITJ-KOSBERGSETRA
Parkering ved Skaumsjøen

Salg av kaffe og vaffel/kake hver tirsdag fra 17-21
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Trygt hjem for en femtilapp
Rennebu kommune
Adresse:
E-post:
Telefon:
Telefax:
Åpningstid:

Berkåk, 7391 Rennebu
post@rennebu.kommune.no
72 42 81 00
72 42 81 01
08.00-15.30

ordfører Bjørn Rogstad
tlf 72 42 81 10 - el. Servicetorget
bjorn.rogstad@rennebu.kommune.no

Rennebu Nytt

Ordningen Trygt hjem for en femtilapp er innført i Rennebu. En del ungdommer har allerede benyttet seg av ordningen, men vi ønsker å gjøre tilbudet
enda bedre kjent.
- Pris: Kr 50,- per person, uansett hvor langt du kjører.
- Geografisk avgrensning: Innen kommunegrensene. Det må betales ordinær
pris utover egen kommune.
- Tidsavgrensing: Fredag kveld/natt til lørdag og lørdag kveld/natt til søndag.
- Aldersgruppe: 15 - 22 år.
- Bestilling: Det skal bestilles før kl 22:00 om kvelden via telefon 72 42 75 60.
Vi håper at ordningen vil føre til større trygghet og for gunstig transport hjem
fra arrangement for ungdom i den aktuelle aldersgruppen.
- Kulturkontoret -

Arbeider for ny aktivitet
Rennebu kommune har innledet
et samarbeid med
TINE der målet er å
skape ny aktivitet i
lokalene til TINE
på Berkåk.

Utgiver

Rennebu kommune og
Mediaprofil as

Redaktør
Red.utvalg

Dagfinn Vold
rådm. Arve E. Withbro (ansv.red.)
ordfører Bjørn Rogstad
Halldis Nyrønning
Olav Dombu

Adresse

Rennebu Nytt,
c/o Mediaprofil as,
Rebustorget Berkåk,
7391 Rennebu
72 42 76 66
Redaksjonelt:
dagfinn@mediaprofil.no
Annonser:
mari@mediaprofil.no

Tirsdag 5. august
møtte kommunen TINE
med
direktør
Tore
Lauritzen
i
spissen.
Hensikten med møtet var
å se på mulighetene for alternativ drift
ved anlegget på Berkåk.

www.rennebunytt.no
www.rennebu.kommune.no

Erfaringer fra andre steder
Konklusjonen fra møtet er at kommunen og TINE setter ned en prosjektgruppe som skal arbeide med å skape
ny aktivitet i anlegget på Berkåk. På
møtet orienterte Tore Lauritzen om
erfaringene med omstillingsarbeidet på
Kolvereid, der Nærøy kommune og
TINE jobbet tett sammen i et prosjekt.
Modellen som ble brukt i omstillingen av Kolvereid-anlegget, kan også
være aktuell å bruke i Rennebu.

Telefon
E-post

Web

Abonnement Gratis alle husstander i
Rennebu, Jerpstad, Kvikne,
Soknedal og Budal
Opplag
2.700 stk.

Kommunale møter
åpne for publikum
07.08. Formannskap
NB Endret møtedato
28.08. HOO
29.08. MTL

09.00
09.00
09.00

Saklistene ligger ute på
www.rennebu.kommune.no under
linken Politikk. Her kan du også lese
referat fra alle kommunale møter.
Ellers ligger saklistene ute på
Servicetorget.

Ordfører Bjørn Rogstd kan fortelle
at de har hatt en uformell kontakt med
Normilk i Levanger. Det er et privat
anlegg som har samme virksomhet
som anlegget på Berkåk. Normilk er
ute etter ekspansjonsmuligheter, og
dermed kan anlegget på Berkåk være
en aktuell plass å flytte. — Vi har avtalt
møte med Normilk, sier Bjørn, som
understreker at dette bare er én av idéene det arbeides med.

Rennebu kommune og TINE har innledet
samarbeid. Fra Rennebu kommune møtte
ordfører Bjørn Rogstad, varaordfører Tora
Husan og rådmann Arve E. Withbro.
Foto: Øystein Syrstad/Tine
Samfunnsansvar
Bjørn Rogstad sier at kommunen
føler et naturlig ansvar for å bidra til å
finne løsninger for anlegget og de
ansatte ved Tine på Berkåk.
— Selv om vi har et samfunnsansvar, er det Tine som sitter med hovedansvaret og som skal selge anlegget og
finne ei løsning for de ansatte. Men jeg
har inntrykk av at Tine vil bruke både
penger og folk for å finne en løsning.
Tine er avhengig av å ha drift ved
anlegget på Berkåk inntil de har et nytt
anlegg klart. Derfor vil det være gunstig for Tine å få til ei rask løsning, ellers
kan de få en flukt av fagfolk.
Konsernstyret i TINE skal behandle
en framdriftsplan i oktober, der de vil
se på hvor lenge det skal være drift på
Berkåk.
Av Dagfinn Vold
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Lokal suksess på landsskytterstevnet
Hun representerer Førde Skytterlag, men da kongelaget la seg
til rette, klar for den store finalen, heiet rennbyggene på skytteren på skive fire. Mona Isene bor på Voll, er ansatt på
Rennebu ungdomsskole og kjæreste med Otte. Den sindige
jenta var en av mange lokale skyttere som gjorde stor suksess
på årets landskytterstevne i Førde.
Prinsesse
Ellevte plass i ”kongerunden” er en
fantastisk prestasjon, og markerte
avslutningen på et stort mesterskap for
Mona. De aller fleste har vel også fått
med seg at hun ble beste kvinnelige
skytter på stevnet, og dermed kan
smykke seg med tittelen Skytterprinsesse. At det er selveste skytterprinsessen vi møter på trening i
Gammelstødalen, utløser ikke den helt
store viraken. Gratulasjoner og håndtrykk fra gode skytterkolleger er hva
det blir tid til, før de legger seg ned til
kveldens økt. Mona forteller at hun
begynte med skyting for elleve år siden. En av hennes fortrinn som skytter
er evnen til å koble ut uvesentligheter
når det gjelder. Full fokus på arbeidsoppgavene, og hennes generelle rolige
vesen er til stor hjelp når det ”drar seg
til”. Mona forteller at hun trener lite
om sommeren, til gjengjeld deltar hun
på mellom 30 til 40 stevner. Om vinteren trenes det i kjelleren på
Næringshagen. Det er lett å trene på
seg feil, sier hun, og med for mye trening er det lett å miste lysten på skytingen.
To må man være
De fleste stevnene foregår i trøndelagsområdet, men i tillegg deltar
Rennebuskyttere bl.a. på
Norgescupen. Den går over tre runder a tre
stevner, og er i år avholdt på østlandet,
på vestlandet (landskytterstevnet),
mens det tredje går i Bodø. Det spesielle med norgescupstevner, er at da blir
det overnatting. Da blir det mer sosialt,
og veldig trivelig, forteller Mona.
Samboer Otte Hårstad har vært frempå
for å få Mona over til Rennebu
Skytterlag, og hun lover å vurdere saken. Rennebu Skytterlag har allerede
markert seg som et av de beste laga i
regionen, og med Mona på laget, blir vi
naturligvis enda bedre, sier Otte.

Mange sterke prestasjoner
Foruten Monas sterke prestasjoner
under landskytterstevnet, gjorde flere
lokale skyttere det meget godt. Første
års senior Pål Stian Lium skjøt fullt hus
i feltskytingen og sikret seg mesterskapsmedalje i kl. 4. Lars Haugset i
juniorklassen hadde 30 treff i innledende feltskyting, noe som ga finaleplass. Bjørn Trøite kvalifiserte seg til
finalen i baneskyting kl. V55, men
måtte dessverre dra hjem før selve finalen. I klasse V65 kvalifiserte Inge
Skamfer seg til finale i felt, sammen
med Sivert A. Hårstad. Sivert, som fylte
70 år på onsdag, hadde et veldig godt
mesterskap og tok premie på alle skytingene. Både på felt, stang og felthurtigskytinga vanket det premie. Bl. a. ble
Sivert nr. tre på baneskyting i sin
klasse. Bjørn Bye ble også premiert
både etter bane og feltskytingen. Otte
Hårstad og Mikkel Voll Stokkli kivet
jevn under stevnet, og den interne
duellen ble ”vunnet” av Otte. Etter å
ha skutt helt likt på felt og innledende
bane, vant Otte til slutt den interne
kampen med fattige to poeng. For å
illustrere hvor marginal sporten er,
utgjorde de to poengene kanskje femti
plasser på resultatlistene.
Otte sikret seg også premie
på alle skytingene, på bane
fikk han både beger og
stjerne. I tillegg mottok han
minnemedalje.
Knallmesterskap
I tillegg til Rennebu
Skytterlags gode prestasjoner,
var
Innset
Skytterlag representert ved
Ola Vinsnesbakk. Den
unge skytteren som skyter i
Pål Stian Lium
fikk mesterskapsmedalje
i kl 4.

Mona Isene og samboer Otte Hårstad.
klasse Eldre rekrutt, hadde stevnets
beste individuelle serie i samlagskytingen. Også i feltskytinga ble han blant
de aller beste i sin klasse. Leserne (og
skytterne), får tilgi at skribenten med
sin mangelfulle innsikt i sporten, kan
ha oversett andre skyttere og resultater
som det burde vært skrevet om her.
Men en ting er sikkert, prestasjonene
til våre skyttere har aldri vært sterkere.
Aldri har flere kvalifisert seg til finaleskyting under et landskytterstevne.
Som Otte Hårstad sier det til slutt i vår
lille samtale - det har vært et knallmesterskap.
Vi gratulerer Mona og alle de andre
med knallmesterskapet!
Av Jan Inge Flå
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Ny og spennende blomsterbutikk
Vi har pusset opp butikken og fått inn mye nytt

MARKISER – PERSIENNER

Mange gode og spennende
tilbud under Martnan!

Ring din
lokale salgsrepresentant
Roy Dalberg
mob 415 51 188

Du finner oss på enden av Prix-bygget.

- for et uforpliktende tilbud!

Berkåk Blomster AS
Berkåk, 7391 Rennebu - tlf 72 42 72 87

Blomster i sentrum

1/2 pris
på Aqua servise
fra Black Design.

3 planter kr 79,-

blomster - leker - gaver

Rebustorget, Berkåk
Tlf 72 42 74 45

www.scandic.no Tlf 800 49 900

A.R. HELGEMO as
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

Trenger du rørlegger?
Vår servicebil
er i Rennebu hver uke.

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

lørdag 16. august kl 22.30.
Trubadur fra Trondheim
Stasjonsveien 7B
Berkåk, 7391 Rennebu
Tlf 72 42 55 55

Vi har også TAKE AWAY
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Spesielt ansvar for ulvelav
Rennebu kommune har av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim fått spesielt ansvar
for å ta vare på ulvelavet. Ulvelav som du ser avbildet på dette kortet er en truet art og den
står derfor i Norsk Rødliste. Verden mister plante- og dyrearter raskere enn noen gang.
Rundt 2000 arter står i fare for å forsvinne fra norsk natur, blant annet fordi vi ødelegger
leveområdene deres.
U l v e l a v ( L e t h a r i a v u l p i n a ) er en av de mest kjente og fargesterke lavartene vi har. Den
vokser alltid på gammel ved på levende eller døde furutrær i eldgammel skog. Ulvelav har
fått sitt navn fordi den ble brukt som gift i ulveåte før i tiden. Arten har forsvunnet fra mange
lokaliteter pga. skogbuk, og er derfor regnet som ”sårbar” i rødlista. Rennebu kommune har
noen forekomster på Nerskogen.

Kommunestyret 19.06.2008:

Økonomiplan for perioden 2009-2012
Kommunestyret vedtok i
møte den 19. juni rådmannens
forslag til økonomiplan for
perioden 2009 – 2012 med
følgende endringer:
Kulturbygg
Det settes av kr. 60.000 i 2009 til
utredning av kulturbygg i samarbeid
med BIRKA. Det forutsettes at BIRKA
AS stiller med tilsvarende beløp.
(-3.8 Utredning vedr. kulturbygg/
Birkabygg i 2009 med kr. 60.000,-)
Kap. 5.1:
2011 – 4 mill. kroner til
Kultur/Birkabygg
2011 – 1,150 mill. kroner til oppgradering av Rennebuhallen og samfunnshuset
2012 – 8 mill. kroner til
Kultur/Birkabygg
Det forutsettes at BIRKA AS fullfinansierer bygget.
Det forutsettes at det inngås en
driftsavtale med BIRKA AS om bruk og
drift av bygget.
I Rennebuhallen prioriteres audiovisuelt anlegg og i samfunnshuset prioriteres kjøkken.
Kirkeorgel
Tiltaket nytt kirkeorgel i Berkåk
kirke økes med 600.000 kroner til 1
mill. kroner. 600.000 kroner avsettes i
2011.
Kostnadene finansieres med
låneopptak.
Lokaler til motorklubben
I 2009 avsettes det kr. 1.250.000,- til
bygging av nye lokaler til motorklubben. Det forutsettes at vedtatt bevilgning for 2008 settes på fond øremerket

motorklubb og som sammen med
bevilgning for 2009 finansierer bygging
av nytt lokale for motorklubben
Kostnadene finansieres midlertidig
med lån av fond (lånes eksternt i 2011)
Kommunestyret vedtar følgende
kommentarer til økonomiplanen:

1. Stilling som helserådgiver.
Framskynding av 100 % stilling
som helserådgiver vurderes ved revisjon av økonomiplanen.
2. Kontorlokaler for fysioterapien
Utbygging av kontorlokaler ved fysioterapitjenesten vurderes i forbindelse
med revisjon av økonomiplanen
3. Rehabilitering av tak ved Berkåk skole.
Rehabilitering av tak Berkåk skole,
bør samordnes med arbeidet som
Plan- og byggekomite for Berkåk skole
gjør. Dette for å sikre at takene får et
sammenfallende utseende.
4. Traktor til kunstgrasbanen
Innkjøp av traktor/brøyteutstyr til
pleie av kunstgressbanen, bør samordnes med brøyting/utstyr for
Rebustorget. Dette da begge områder
er avhengig av lettere brøyteutstyr/
traktor.
5. Eiendomsskatt
Kommunestyret ser det ikke som
formålstjenlig å utvide eiendomsskatten til boliger og fritidsboliger utenom
Berkåk på nåværende tidspunkt.
6. Stilling som hyttekoordinator
Kommunestyret har, ut fra ønsker
og behov fra hytteeiere, grunneiere og
næringsliv i bygda, sett på muligheten

til å bedre kommunikasjon mellom
disse
partene
og
kommunen.
Målsetting er at Rennebu kommune
skal bli en bedre kommune å ha hytte i.
Det settes ned et utvalg bestående av 2
politikere, en representant fra hytteeierne og en fra administrasjonen med
følgende mandat:
Utvalget skal se på mulighetene til å
opprette en hyttekoordinator-stilling.
Denne stillingen skal bedre kommunikasjonen mellom kommune, grunneiere,
næringsliv
og
hytteeiere.
Målsetting skal være at Rennebu kommune blir en bedre kommune å være
hytteeier i. Drift av hyttekoordinator
skal ha som mål å være selvfinansierende, men kommunen må regne med
å bidra med grunninvesteringer.
Evt kostnader med et slikt prosjekt i
legges inn i økonomiplanen.

7. Grønn energi
Kommunestyret ønsker at kostnadene med tilrettelegging for vannbåren
varme i kommunal bygningsmasse
utredes og at kommunen vurderer
disse investeringene i inneværende
planperiode.
8. Overføring av politiske møter på nett
Kommunestyret ber om at muligheten for å overføre politiske møter på
nett utredes og at kostnadene med
dette legges inn i økonomiplanen.
9. Gratis/redusert hall-leie for barn og
unge
Kommunestyret ber formannskapet
om å innarbeide i økonomiplanen å få
redusert/ gratis halleie for barn og unge
til trening og øving.
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Dekk
og felg

Rennebu Turistkontor

Bilpleie

DEKKSERVICE
v/ Øyvind Kjeka
GUNNESGRENDA – tlf 411 90 680 – e-post: kjeka@start.no

• Informasjon • Brosjyremateriell
• Fiskekort • Topptrim og turorientering
• Kart og diverse turutstyr
Velkommen innom!
Tlf 72 42 77 05 - www.rennebu.net
turistkontoret@rennebu.net

Ufør i ung alder
- dobbel ulykke
Dine fremtidsutsikter
- et liv på sparebluss og
- mye som forblir uopplevd
Kjøp forsikring
for større trygghet

Din VVS-partner i Rennebu - Oppdal - Kvikne
Sanitæranlegg - Vannbåren varme
Rehabilitering - Salg/service

Brønnboring

Vann og energibrønner

Edvin Eide: 950 34 056
www.gjensidigenor.no

Oppdal 72 40 49 90
Berkåk
7272424082
Oppdal
4950
90

Berkåk 72 42 82 50

www.gjensidigeoppdal-rennebu.no
E-post: oppdal-rennebu@gjensidige.no

Seierdalen 7398 Rennebu
edvin.eide@oppdal.com

6 måneder fri assistanse til
• Revisjon
• Skatte og avgiftsrådgivning
• Bedriftsrådgivning

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:
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

Som Falck-medlem får du gode avtaler og
rabatterte priser hos en rekke
samarbeidspartnere.

Ta kontakt for mer info!
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Sakset fra Nationen:

Bensin til under tieren
Trønderne kunne fylle tankene med et bredt glis i helga: Bensinen kostet under
ti kroner literen.
Køene ble etter hvert lange på Statoil-stasjonen på Berkåk søndag kveld, da
«9.99» både for bensin og diesel fristet kjørende til å svinge av veien, ifølge
Opdalingen.
Samme pris var det hos filialen på Oppdal. Flere steder ble det solgt drivstoff til
priser langt under det som har vært normalt den siste tida, og mange holdt seg
langt nede på 10-tallet.
Artig med slike filialer på Oppdal.... (red. anm)

Biblioteket åpner igjen

Enhetsleder for kultur og fritid Astri Snildal og bibliotekar Bente Gunnesmæl
gleder seg til å ønske velkommen til biblioteket igjen.
Etter vel seks og en halv måned
med stengt bibliotek kan bibliotekar
Bente Gunnesmæl igjen ønske velkommen til et åpent bibliotek.
Biblioteket ble stengt første februar
i år på grunn av dårllig inneklima med
høy luftfuktighet. Det kom inn fukt
utenfra ved gulvet, noe som førte til at
limet under gulvbelegget ble oppløst
og avga gasser. Problemet har vært
kjent i nærmere 15 år, men først i starten av året ble det tatt affære og stengt.
Nå er utbedringsarbeid gjort og alt
er tørket opp, selv om arbeidet med
gulvbelegget ikke er helt ferdig ennå.
Masse nyheter
Nå gleder Astri Snildal og Bente
Gunnesmæl seg til å få biblioteket i
drift igjen. Det har kommet inn masse

nye bøker som står og venter på å bli
lånt ut. Det gjelder forresten ikke bare
bøker, men også lydbøker og dvd.
Mange har spurt
Bente kan fortelle at mange har
spurt om når biblioteket åpner igjen.
Mandag 18. august kl 16.00 åpnes dørene for besøkende, og Astrid og Bente
vil markere første åpningsdag med
kaffe på biblioteket denne kvelden. De
ønsker alle velkommen tilbake til biblioteket.
Samme åpningstider
Åpningstidene blir de samme som
før:
mandag kl 16 - 19
onsdag kl 10 - 13
torsdag kl 16 - 19
Av Dagfinn Vold

Bibliotektipset
Fiskefest!
Av Tande P
Det er ikke
hver dag man
lar seg imponere
av
“heimstrikka”
krim,
men
Tande
P´s
“Fiskene” ble
en gledelig overraskelse. En bok med
god handlingstråd og et elegant språk
uten platehakk, er ikke akkurat dagligkost og spenning som går unna. Her er
det nok å ta fatt på for leseren.
Historien dreier seg om flykapring,
koblet sammen med frakt av livsnødvendig beinmarg fra Amsterdam til
guttungen Krølle i Oslo, her står det
bokstavlig talt om livet. Om flere liv, vil
det vise seg. Etterhvert som boksidene
blir snudd, dukker det fram stadig nye
overraskelser og spørsmålstegn i helt
andre
retninger
enn
den
“skarpskodde” leser tror seg ane. Det
går grøssende for seg med nye påfunn
og muligheter, og man er aldri et øyeblikk sikker på om det vil ende som
man håper eller tror, for det gjør det
ikke.
Norsk politi, fengselsvesen og fengselsfugler, penger og psykologiske
komplikasjoner med et oversiktlig
antall bokpersoner flettet elegant inn i
hverandre, er bra gjort. Ingen dødpunkter, for å si det slik, men nok å
skjerpe hjernecellene med underveis.
Forlaget kaller denne gode kaprerhistoreien for en Thriller, men kunne like
gjerne navnet den fullblods krim. Hva
nå forskjellen skulle være?
Fiskene anbefales med alt sitt vesen, eller “uvesen”. Rekker donorgaven
fram i tide? Hvordan gikk det med den
medsammensvorne i skogen? Og hva
med ekteskapet til Tiril og Morten
Ludvigsen?
Les og se. God boktur.
Av Elisabet Berkaak
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Kulturkveld til glede for alle
Årets kulturkveld ble én av de
bedre, og den skulle være noe
for enhver smak.

Marte Landsem fra Rindal stod for
kveldens humorinnslag, og det løste
hun så fortreffelig gjennom sitt innslag Cellisten at latteren ga nesten
ekko i Rennebuhallen.

Kvelden startet med smakebiter fra
Rennebu Musikkorps sitt 70-talls show,
med sangartister i det ypperste sjiktet vi
kan fremskaffe.
Deretter tok Anne Sjøbakk fra
Oppdal over scenen med sin behagelige stemme før vi fikk møte bestevennen Astrid Smeplass. Da programleder
Tom Erik Sørensen spurte henne hva
som skal til for å bli bestevenn, svarte
Astrid “ikke vær grådig”. Hun fremførte Gabriellas sang fra filmen Så som
i himmelen slik at en fikk frysninger
nedover ryggen.
Julie Grønnesby Heir tok pusten fra
mange med sine spektakulære og halsbrekkende øvelser høyt oppe i lufta.
Det ble både gisp og stønn når hun dalt
ned mot gulvet i stor fart - men hadde alt under kontroll og
stoppet smilende i riktig tid før det smalt.
Ingrid Bruholt og Eirik Torsen fremførte Desperado med
stor innlevelse, og før de slapp til roste de kulturskolen i
Rennebu for sitt arbeid.
Fra Budal kom Ingrid Storlimo både med fele og sangstemme. Hun fremførte bl.a. en bånsull med en tekst som
hun ikke kunne skjønne noen kunne sovne av.
Heidi Skjerve fikk tildelt Stipend for unge utøvere (se
neste side), før Marte Landsem fra Rindal slapp til med
humornummeret cellisten. Kvelden ble avsluttet med Anne
Sjøbakk og Dortea Kant som sang Lykkeliten, før Anne
Sjøbakk roste publikum for å være sjenerøse. Kanskje hørte
vi på bestevennen om ikke å være grådig ...
Av Dagfinn Vold

Anne Sjøbakk fra Oppdal trollbandt
publikum med sin fine stemme.
Her er hun sammen med
Dortea Kant i sangen
Lykkeliten.

Julie Grønnesby
Heir hadde full
kontroll i lufta,
og
Astrid Smeplass
hadde full
kontroll med sin
stemme.
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Stipend tildelt Heidi Skjerve
Heidi Skjerve ble tildelt
Rennebu kommunes Stipend
for unge utøvere på martnans
kulturkveld.
Det var ordfører Bjørn Rogstad som
overrakte stipendet, som bestod av
diplom og kr 10.000. Stipendet ble innført i 2005, og tildeles etter søknad.
Stipendet ble nå delt ut for andre gang,
og ordføreren sa innledningsvis at det
denne gangen var ekstra mange søknader på stipendet.
Anerkjennelse og timulans
Stipendet deles ut både som en
anerkjennelse og som en stimulans, og
for Heidis del ble stimulansen lagt stor
vekt på. I begrunnelsen for årets utdeling heter det at Heidi fikk stipendet for
musikalsk utfoldelse på høyt nivå og i
særlig grad for foredling av lokalt tonestoff. Ordføreren sa under overrekkelsen at de satte ekstra stor pris på det
lokale arbeidet Heidi hadde gjort, og
som hun har store planer å arbeide
videre med.
Lokale folketoner
Heidi kvitterte for stipendet med å
fremføre Nestekjærleik - tekst av
hennes bestefar Arnt Skjerve som hun
selv har tonesatt. Deretter fortsatte hun
med en folketone av vår lokale Eivind
Brattset, før hun avsluttet med en
melodi av hennes mann Daniel Formo.
Heidi kunne fortelle at hun kjente
ikke til folkemusikktradisjonene i
Rennebu før hun kom over et kassettbånd fra NRK med Eivind Brattset. Der

Heidi Skjerve ble tildelt Stipend for unge utøvere bl.a. for sitt arbeid med lokalt tonestoff.

var det mye interessant stoff som hun
lovet vi skal få høre mere til.
Ny cd i oktober
I disse dager er Heidi i studio for å
mikse ferdig sin neste cd-utgivelse.
Hun vil slippe cd´n under en konsert i
Oppdal kulturhus i løpet av oktober.
Nye prosjekt
Ellers kunne hun røpe at hun har en
ny trio på gang, sammen med Sturla
Eide og Andreas Aase. Her vil det bli

Utgivelser av Rennebu Nytt
Utgivelse
Frist for stoff
nr 14
28. august
23. august
nr 15
11. september
3. september
nr 16
26. september
17. september HØSTNUMMER
nr 17
9. oktober
1. oktober
nr 18. 23. oktober
15. oktober
nr 19
6. november
29. oktober
nr 20
20. november
12. november
nr 21
11. desember
1. desember
JULENUMMER
Tlf 72 42 76 66 - dagfinn@mediaprofil.no/mari@mediaprofil.no

mye lokalt stoff fra Rennebu og omegn.
— Jeg har holdt på i flere år og lett etter
lokalt stoff i arkiv i Trondheim, der jeg
blant annet har kommet over kassetten
med Eivind Brattset. Ellers har jeg
planer om å tonesette lokale dikt, noe
jeg synes skal bli både spennende og
artig. Når jeg nå har fått dette stipendet, har jeg råd til å arbeide videre med
disse prosjektene, sier en fornøyd prisvinner.
Av Dagfinn Vold

Korpsstart
Rennebu Musikkorps starter sine
øvelser tirsdag 26. august kl 19.30 i
Berkåk samfunnshus.
Rennebu Skolekorps starter sine
øvelser torsdag 21. august kl 18.00 i
Berkåk samfunnshus.
Morten Hole fortsetter som dirigent
for musikkorpset, og han har også tatt
på som dirigent for Rennebu
Skolekorps.
Alle er hjertelig velkommen til en
ny sesong!
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Rennebu
kommune
Leder ved Servicetorget
Leder ved vårt servicetorg går over i stilling som
Informasjonsmedarbeider. Vi søker derfor etter
ny leder for snarlig tiltredelse.
Stillingsressurser tillagt Servicetorget:
- Leder (100 % stilling)
- Informasjonsmedarbeider (100 % stilling)
- Serviceverter (250 % stilling fordelt på fire
personer)
- Kantinebestyrer (60 % stilling)
Vi ønsker et servicetorg som har vilje og evne
til å tilpasse seg brukerne, så vel interne som
eksterne. Leder av servicetorget må i tillegg
delta i de ordinære arbeidsoppgaver som ligger
ved servicetorget. God anledning til å påvirke
utformingen av stillingen og arbeidsoppgavene.

KUNNGJØRINGER
Etterlysning
Er det noen som har opplysninger (navn, tlf)
om familien Gelein som bodde hos Olav Toset?
Ta kontakt med Dagmar Hansen, Berkåk.

Eg fyller 80 år 18. august og vil feire dagen med ope
hus laurdag 23. august kl 16.00 i skyttarhuset på Berkåk.
Ingebrikt Stavne

Takk for all oppmerksomhet i anledning min konfirmasjon.
Mads Bjerkset Teigen

Sokkelleilighet ledig fra1. sept. Ca 80 kvm2, 1 soverom.
Nyoppusset. Gamlekongevei, Berkåk. Mob 922 30 749

Gjeterhundtrening
med grilling før sauletinga
Ta med grillmat - vi har varm grill.
Onsdag 20. aug kl 18.00 oppi Kjønndolpa.
Gjeterhundnemda i Rennebu

Arbeidet innebærer stor kontaktflate både i
forhold til eksterne og interne brukere. Det vil
derfor bli lagt vekt på personlig egnethet i
forhold til både disse og andre funksjoner som
ligger i stillingen. Kommunen bruker Kontor
2000 som saksbehandlingsverktøy. Det er
ønskelig med god generell kompetanse innen
EDB. Stillingen er for tiden underlagt rådmannens servicestab. Lønn etter regulativ og kvalifikasjoner.
For nærmere opplysninger kan
rådmann Arve Withbro eller
personalrådgiver Per Ivar Wold
kontaktes på tlf 72 42 81 00.
Bruk eget søknadsskjema som du finner under
stilling ledig på www.rennebu.kommune.no
eller ved henvendelse til
Servicetorget i Rennebu - tlf 72 42 81 00
Søknadsskjemaet sendes via e-post til
postmottak@rennebu.kommune.no
innen 12. august 2008
rådmannen

Rennebu
kommune
Personlig assistent

www.rennebu.kommune.no

www.rennebu.kommune.no

Arbeidsområder:
- Utviklingsarbeid ved servicetorget og i resten
av organisasjonen.
- Samarbeid med kommunens enheter og
statlige etater som NAV og Skatteetaten.
- Ansvarlig for post og arkiv (det arbeides med
innføring av elektronisk arkiv)
- Personalledelse, budsjett, regnskapsoppfølging
- Ekspedisjon/interne driftsoppgaver.

50 % stilling som personlig assistent til ei
dame som er i 40 åra.
Dette inkluderer 10 timer på dagtid hver 3.
helg. Det er to assistenter som allerede er på
plass.
Hun trenger hjelp til tilrettelegging av aktiviteter og ivareta oppgaver i og utenfor hjemmet. Behovet for hjelp kan være i forbindelse
med ting i huset, stell, handling, bank, post,
skyss, time hos lege, fysioterapi og sykehus.
Assistenten må ha førerkort da hun har bil.
Det blir gitt veiledning og oppfølging underveis.
Nærmere opplysninger om stillingene kan
fåes ved henvendelse til konsulent for funksjonshemmede Hanne Kristin Rise tlf 72 40 25
06.
For stillingen gjelder avlønning i hht. gjeldende lov og avtaleverk.
Søknad sendes Rennebu kommune,
rådmannen, 7391 Rennebu,
eller e-post til
postmottak@rennebu.kommune.no
innen 28.08.2008.
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Jenter -10 år født i 1998-99 (4.-5. kl) Trening mandag
Gutter – 10 år født i 1998-99 (4.-5. kl)Trening mandag
Jenter – 12 år født i 1996-97 (6.-7. kl) Trening onsdag
Gutter – 12 år født i 1996-97 (6.-7. kl) Trening tirsdag
Jenter – 14 år født i 1994-95 (8.-9. kl)Trening man og ons
Gutter – 14 år født i 1994-95 (8.-9. kl)Trening tirs og tors
Jenter – 16 år født i 1992-93 (10. kl - 1.vg) Tr. man og ons
Damelag Trening tirsdag
(Det kan bli endringer på treningstidspunkt, avhengig av
hvor mange lag det blir)
Påmelding på telefon, sms eller e-post:
- Kjell Erik Berntsen: 72 42 59 55/957 32 754 /
stenlia@loqal.no
- Eli Bjørseth : 72 42 73 01/995 24 912/mool4@online.no
Påmeldingsfrist mandag 25. august
Hilsen håndballgruppa

Austre Rennebu grunneierlag

Priser og jakttider for jaktsesongen 2008/2009
Storviltjakt: Jegeravgift kr 500,- pr
Fellingsavgift for elg: kr 500,- på kalv, kr 1000 på ungdyr
og kr. 2000,- på voksne dyr. I tillegg kr 37,- pr. kg. inkl.
mva. Fellingsavgift på hjortbukk kr 1000,- + kr 37 pr. kg.
inkl. mva. Jakta omfatter 18 elg og 4 hjort.
Søknaden om jakt sendes:
Jan Arve Nyberg, Berkåk innen 01.09.08
Søknaden skal inneholde navn på samtlige jegere samt
godkjent ettersøksavtale.
Rådyrkort: Ordinær jakt 25.09.08 - 23.12.08.
Bukkjakt 10.08.08 - 23.12.08.
8 fellingstillatelser max 15 kort á kr 500,Småviltjakt: Jakttid 15.09.08 t.o.m. 23.12.08.
Ukeskort pris pr. uke:
15.09.08 - 22.09.08 kr 500,23.09.08 - 23.12.08 kr 400,Døgnkort:
01.10.08 - 23.12.08 kr 120,Max 20 ukeskort pr. uke + grunneierkort.
Det kreves godkjent saurenhetsbevis.
Storfugljakt tillatt fra 2.10 - 9.10/24.10-23.10
Det tas forbehold om eventuell fredning.
Harejakt: Jakttid fra 24.10.08 - 28.02.09.
Sesongkort uten hund á kr 400,5 sesongkort med hund for innenbygdsboende á kr 800,Grunneierkort med hund á kr 800,For all småviltjakt, max 3 småvilt pr dag.
Mår fanget i Ilfjellet gr-eierlag, betales med kr 500,- pr. stk.
Grunneierkort/hundekort selges hos:
Jan Arve Nyberg, Berkåk tlf 922 92 880
Småviltjaktkort selges på Rennebu Bygdakontor
Forbehold om fredning.

Sanitetens eldretur 2008
Onsdag 3. september ber Rennebu sanitetsforening alle
som fyller 70 år d.å eller meir, med på tur til Høvringen og
Øigardsseter. Orklareiser har regien på ein busstur der det
blir kaffepause på Dombås og middag på Øigardsseter som
ligg i turistgrenda Høvringen.
Første påstigning blir Grindal kl 07.45 og fortløpande
oppover bygda. Berkåk kl 08.30.
Heime i Rennebu att ca. kl 18.00
Turen kostar kr 250,Velkomen på ein triveleg hausttur til Rondane
Påmelding SEINAST onsdag 27. aug. til
Turid Ramstad tlf 72 42 66 47/992 25 857 eller
Olaug Reitås
tlf 72 42 61 27 eller 962 37 783

Sauavvenningsdressur av hund
NE
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Mandag 25.08.08 kl 18.00. Påmelding til:
Egil Solberg: 909 77 544
Ola Øie: 926 10 098
Trond Narve Stavne: 915 73 627

JEG

Priser og jakttider 2008/2009
Storviltjakt:
Gjennomføres iht. priser og bestemmelser vedtatt på
årsmøtet.
Jaktledermøte på Hallandstuggu onsdag 3. september 2008.
Rådyrjakt:
Bukkejakt Jakttid 10.08 – 24.9 (kun rifle)
Ordinær jakt Jakttid 25.9 – 23.12.
Jaktkort rådyr kr 600,- / dyr
Krav om godkjent ettersøkshund
Småviltjakt:
Rype og Hare - uten hund
Jakttid 10.9 – 28.2 - Todøgnskort kr 200,Ukeskort kr 450,- Sesongkort kr 850,Rype - med hund Jakttid 10.9 – 23.12
Sesongkort kr 1000,- antall kort begrenset til 7 stk.
Todøgnskort kr 450,- antall kort begrenset til 2stk/dag
Austre Rennebu grunneierlag forbeholder seg rett til å
avslutte jakt på rype før utløpet av ordinær jakttid.
Bestanden vurderes forløpende. Det kan ikke kreves
tilbakebetalt kortavgift for avbrutt jakt.
Skogsfugl Jakttid 1.11 – 23.12
Todøgnskort kr 200,Fangst begrenses til 1 fugl pr. jeger/dag.
Hare – med hund Jakttid 10.9 -28.2
Sesongkort kr 1000,- Todøgnskort kr 450,Alle hunder som slippes i jaktsammenheng skal ha godkjent renhetsbevis på sau.
Jaktkort for småviltjakt selges ved Rennebu Turistkontor
hverdager 9-16
Jaktkort for rådyr fås kjøpt ved kontakt
Austre Rennebu grunneierlag v/Nils Petter Gundersen
mobil: 913 21 234, e-post: nils-p-g@frisurf.no
Styre Austre Rennebu grunneierlag

Ilfjellet grunneierlag

NG

Hei alle som vil
spille håndball!
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RETURADRESSE:
Rennebu Nytt
c/o Mediaprofil as
Berkåk, 7391 Rennebu
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Dette skjer i Rennebu!
18.08
18.08
18.08
18.08
19.08
19.08
20.08
24.08
24.08
25.08
25.08
26.08
30.08
31.08

Idrettsmerkeprøven
Berkåk
Sykkelprøve
Statoil Berkåk
Rennebu G11-Sokna 2 Frambanen
Rennebu G13Trygg/ Lade
Frambanen
Treningsskyting
Gammelstødalen
(Jegere 19.00)
G16 Rennebu/ Sokna - Frambanen
Alvdal/ Folldal
Rennebu J14 – Sokna
Frambanen
Tur til Tovdalsberga Sør Granabogen
Rennebu G13 Hommelvik 2
Frambanen
Rennebu J12 -Støren
Kunstgress
Rennebu G12 Trønder- Lyn
Kunstgress
Dugleiksmerket
Gammelstødalen
Rennebu MS – Røros
Frambanen
Rennebu G14- Oppdal 2 Frambanen

18.00
18.00
17.30
19.00
17.00
18.30
18.30
10.00
12.30
17.30
17.30
17.00
12.30
12.30

Hver lørdag kl. 11.00 - 15.00 i sommer er det kaffesalg i Jutulstuggu
Gratis innrykk i kalenderen, kontakt Rennebu
Turistkontor, tlf 72 42 77 05 e-post:
turistkontoret@rennebu.net

Faste
Gule priser

Hvitost

Røkt kjøttpølse

coop pr. kg

49

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

Appelsiner

Gilde 900 gr pr stk
pr. kg 44,33

90
Isbergsalat
coop pr. kg

9

90

NB. Med forbehold om utsolgt/trykkfeil

39

pr. kg

14

90

90

Gulrotsnack

150 gr. pr. pk pr kg 66,00

9

90

Les kundeavisen på www.coop.no
Du kan også lese Rennebu Nytt på nett: www.rennebunytt.no eller www.rennebu.kommune.no

