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NM i orientering 2009

NM-fest i Holtålen

Teknisk delegerte NM-uka i orientering 2009. Fra venstre Tore Kiste, Kjellrun Sporild og Kjetil Vaskinn.

Hilsen fra de teknisk delegerte

Velkommen til Holtålen til NM- fest.

Hva er oppdraget?
Det formelle oppdraget som er gitt av Norges Orienteringsforbund har utgangspunkt i at vi skal….
• Godkjenne arena og stevnesenter.
• Sjekke arrangementets organisering og holde oversikt
over fremdriften.
• Sjekke rammen rundt konkurransen og arrangørens opplegg for overnatting, bespisning, transport, program og
seremonier.
• Godkjenne innbydelser (bulletiner), PM og annen informasjon til deltakerne.
• Godkjenne start-, vekslings- og målorganisering.
• Sjekke arrangørens systemer og rutiner for tidtaking og
resultatberegning.
• Godkjenne løypenes kvalitet, med vekt på elementer som
vanskegrad, postplassering og postutstyr.
• Sjekke kartets nøyaktighet og lesbarhet, og eventuelt
fremdriften av kartarbeidet.
• Sjekke eventuelle spredningsopplegg og løypekombinasjoner.
• Sjekke tilretteleggingen for media.

Hvordan har vi arbeidet?
Arrangøren har involvert oss under hele planleggingsprosessen, og vi har deltatt i alle møter i hovedkomiteen. TD
har innehatt supplerende kompetanse og har fungert som
team.Vi har lagt vekt på å fungere både som rådgivere og
som premissleverandører knyttet til det totale arrangementet, kartarbeidet, løyper, samt tekniske løsninger for
gjennomføring av arrangementet. Spesielt spennende har
det vært koblingen på teknisk side mellom O-VM og NM,
slik at O-VM får testet sine tekniske løsninger, samtidig

Ivar P. Volden
ordfører
som O-NM får tilgang til det ypperste av kompetanse på
dette feltet.
Både kartarbeidet og løypeleggingen har vært gjennom
krevende prosesser, og vi vil berømme arrangøren for å ha
lagt vesentlig vekt på at det idrettslige skal fungere best
mulig, og etter vår vurdering vil løypeleggerne tilby deltakerne krevende, spennende og rettferdige løyper i et
u-trøndersk terreng til overraskelse for de fleste.
Både arrangøren og vi har lagt vekt på at arenaene og tilbudene til løpere og publikum skal bli best mulig. Bruken
av storskjerm vil gi en spektakulær dimensjon som til nå
har vært relativt ukjent på o-arenaer.

Lykke til med arrangementet
TD er svært godt fornøyd med det samarbeidet vi har hatt
gjennom snart 2 år og er imponert over den entusiasme
og handlingsevne som arrangøren har vist.
Hovedkomiteen har holdt en stø hånd under planleggingen og vi regner med at når støvet har lagt seg etter siste målgang og alt er blåst og ryddet, vil løpere og publikum
ha varige og gode minner fra dagene oppunder fjellbandet og arrangørene ta en velfortjent hvil noen dager.
NM-arrangementet blir en del av hele kommunens folkefest og dermed bidrar det til å synliggjøre o-idretten som
en viktig del av det samlede kulturlivet.
Takk for spennende samarbeid og lykke til med O-NM
2009.
Kjellrun Sporild, Malvik IL
Kjetil Vaskinn, Byåsen IL
Tore Kiste, OK Nidarøst

NM i
dugnadsånd
NM i orientering byr på mange utfordringer, ikke minst i forhold til å få nok
frivillige til å hjelpe til. Når NM i tillegg
arrangeres i en liten kommune, sier det
seg selv at de fleste innbyggerne blir
engasjert på en eller annen måte.
Men det vi mangler i innbyggertall, tar
vi igjen på dugnadsånd. Funksjonærstaben til årets NM består av alt fra
ungdommer til godt voksne pensjonister, og mange stiller opp flere ganger i løpet av uka for å ta sin tørn for
idrettslag og hjembygd. I alt er det nærmere 500 forskjellige personer som er
i sving i løpet av NM-uka.
Gruppa som har jobbet med å få nok
frivillige på plass, forteller om mange
positive henvendelser hvor bygdafolket ber om å få være med og bidra til
dette arrangementet.

Det ble stor glede i blant kommunens
innbyggere da det ble kjent at OK Fjell og
Haltdalen- og Ålen idrettslag hadde fått
oppgaven med å arrangere NM i orientering i 2009. NM i orientering er et stort
arrangement for idrettslaga i Holtålen. I
en liten kommune med ca 2060 innbyggere betyr det at storparten av dem er
involvert i arrangementet på en eller
annen måte.
Orienteringsmiljøet er godt, og vi har vært
vant til store orienteringsarrangement med bl.a. NM i lang løype i 2002 og 2- dagers fjellorientering i alle år siden 1971.
Det er mange påmeldte deltakere, og det blir 4 spennende
dager i Holtålen fra 10. til 13. september.
NM i orientering er ikke bare for løpere, men det er også mye
spennende program for tilskuere. Du vil bl.a. kunne følge
løperne på storskjerm og ha god oversikt over hvordan hver
enkelt løper ligger an.
Vårt kulturliv vil vise seg fra sin beste side. Det vil daglig være
kulturprogram som passer for barn, unge, voksne og eldre.
Aktørene vil være både amatører og profesjonelle.
Det vil være egne arenaprogram. Det er mest «løst i kanten»
og vil være musikk og dramainnslag, skiløperkompani, barnehageinnslag og elevdeltakelse, et ekte folkelivsprogram.
Alle dager blir det blomstersermoni på arenaene. Premieutdeling forgår fredag i Ålen samfunnshus og lørdag i Haltdalen samfunnshus i forbindelse med NM- festen.
Arenaer den 10. og 11. sept. er Haltdalen Stadion og den 12.
og 13. sept. Øverhaugen ved Eidet i Ålen.
Årets NM i orientering vil bli en ekte folkefest i 4 dager til ende.
Du vil nok ikke angre om tar deg en tur og får oppleve riktig
NM – stemning.

Holtålen – midtpunktet
for norsk orientering!
Ja, slik blir det i perioden 10. til 13. september 2009! Da samles hele orienterings-Norge nettopp her for å konkurrere
om NM-medaljer. I et typisk trønderterreng med bløte myrer og store kuperinger, vil løperne konkurrere i mellomdistanse, langdistanse og stafett. Både junior- og seniorløpere deltar i NM-uka, som
også fungerer som en sosial arena hvor
deltakerne blir bedre kjent på tvers av
klubber, kretser, nivå og alderstrinn.
Norsk orientering satser på gode, profesjonelle arrangement
med storskjerm på arena og tv-sendinger på nett, og aller helst
på riksdekkende tv-nett. World-cup, NM-konkurransene og
Craft-cup vil bli prioritert for slike opplegg. Vi har nå fått
avklart at det blir storskjerm med gps-tracking under årets
NM-uke! Derved har norsk orientering virkelig tatt et skritt i
riktig retning når det gjelder profesjonalisering av arrangementene og bedre publikumsopplevelser.
Gode arrangement som er bygget opp med tanke både på
publikum og presse, i tillegg til et attraktivt konkurranseprogram for løperne, er en forutsetning for at norsk orientering
skal nå sine langsiktige målsettinger om at vi;
• skal være verdens ledende orienteringsnasjon
• skal ha en markant vekst i antall utøvere i alderen 10-20 år
• skal ha økt synlighet i media skal tilby hele befolkningen
mosjonstilbud som bidrar til bedret folkehelse
• skal kjennetegnes som en ren idrett med fokus på miljø og
sunne verdier.
Årets NM-arrangement vil absolutt bidra til at målsettingene
nåes ved å tilby en godt sammensatt program. At flere av verdens beste løpere deltar, vil også bidra til økt synlighet i media,
samt at vi denne gang også får storskjerm og gps-tracking.
Det er også viktig for rekrutteringen at norsk orientering har
gode, profilerte løpere, og det har vi under årets NM. Derved
oppfylles flere målsettinger samtidig!
At arrangørklubbene Ålen IL, OK Fjell og Haltdalen IL også
satser på å kombinere orienteringskonkurransene med et
omfattende kulturprogram, er særdeles positivt. Det blir
spennende å se om dette fører til økt publikumsoppslutning,
men for løperne og lederne vil dette uansett gjøre sitt til at
NM-uka i Holtålen vil gå inn i historiebøkene som et minneverdig og nyskapende arrangement!
Jeg ønsker arrangører, løpere og støtteapparat lykke til med
spennende og tøffe konkurranser, og ser frem til fine NMdager i Holtålen!
Med orienteringshilsen

Funksjonærkomiteen i full aktivitet. Arnt Heksem (fra v.), Randi Aasen og
Anna Oftedal.

Elin Sjødin Drange
President Norges Orienteringsforbund
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Hovedkomiteen for NM-uka 2009

Hovedkomiteen for NM-uka 2009 består av: Berit Aune (fra V.), Kjersti Forbord Jensås, Harald Moen, Mette
Kirkhus, Brede Hoel, Olve Morken (leder), Jon Kåre Flatberg, Anna Lian, Kjell Sundt, Eva Eggen Angen og Vidar Aunøien. Per Erik Heksem er også med, men var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Kartkontrolløren
Arvid Bårdstu

Den 12. februar 2007 ble Haltdalen IL, OK
Fjell og Ålen IL tildelt NM-uka i orientering
2009 av Norges Orienteringsforbund. Like
etter ble det nedsatt en hovedkomite. Det
har underveis vært noen utskiftninger i

komiteen. Hovedkomiteen har siden tildelingsdatoen arbeidet jevnt og trutt med å forbrede arrangementet på en best mulig måte.
Komiteen har hatt 16 møter og behandlet
nærmere 100 saker.

Liv, lyst og lojalitet

Gunnar Østerbø fra Sportsklubben Freidig har vært kartkontrollør for
NM-kartene. Ved nitidige studier av kart og terreng har han sett om
synfarerne har gjort jobben sin.
Uten et korrekt kart kan det fort bære ut på viddene. For en o-løper er
kartet det viktigste redskapet for å komme raskt fram og ikke minst for
å treffe på posten. Derfor er o-kretsene pålagt å gjennomføre kontroll
av alle o-kart som skal brukes i konkurranser.
For NM-kartene som skal brukes på Kneppen/Røstfloan i Ålen og
Løvåsen/Lesetmarka i Haltdalen er det naturligvis ingen unntak fra
det. Men når Gunnar Østerbø har denne jobben, er den i de beste hender. Dette har han gjort flere ganger før - også for NM-kart.

O-familie
Gunnar Østerbø er gift med Torid Kvaal, som ble O-norgesmester i
1973. Sammen har de en sønn som heter Øystein Kvaal Østerbø. Han
ble dobbelt norgesmester i 2006.
Men hvis (og det er meget sannsynlig) Øystein stiller på startstreken i
Holtålen i høst, er det med forsikring om at faderen ikke har røpet noe
som helst om kartene han skal bruke under NM!!

NM i orientering er en stor begivenhet for innbyggerne i Holtålen kommune. Et imponerende stort antall
frivillige har gjort og gjør en formidabel innsats for at dette arrangementet skal bli en suksess.
Vi i arrangørlagene ønsker at hver enkelt, det være seg idrettsutøvere, ledere, reisefølge og tilskuere, skal få
oppleve en flott, minnerik og spennende idretts- og kulturuke, som svarer til forventningene.
En stor takk til alle frivillige som har bidratt til at dette arrangementet har blitt en realitet. Her har det foregått mye flott samarbeid, med den hensikt å ta godt vare på alle. Hele kommunen er involvert i arrangementet. Alt fra helsesentre, ungdomsklubber, skolen, barnehager, samfunnshus, kirker, idrettsanlegg til historiske steder er med. Dette vitner om mye LIV, en formidabel LYST til å skape noe minnerikt, og LOJALITET
til medmennesker og til O-NM.
Arrangørlagene Ålen IL, Haltdalen IL og OK-Fjell sender en stor og varm hilsen til O-NM 2009.

Aagoth Svendsen
Leder Haltdalen IL

Øyvind Aunøien
Leder OK Fjell

Geir Jensås
Fungerende leder Ålen IL
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: TIL ORIENTERING

Velkommen
til en trivelig handel
i NM butikkene!

TrønderEnergi minner om at naturressursene
er det mest dyrebare vi har, og ber derfor alle
tilskuere og utøvere om å trå forsiktig.

Ålen

Haltdalen
9-22 (18)

9-20 (18)

Ålen
Stolt sponsor av NM uka 2009

God høst!
Be om høst-tilbud
på våre varmepumper!

Man-tors 9-17
fredag
9-20
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Publikumsopplysninger
Arrangørene av NM-uka håper på
stor publikumstilstrømming til løpsarrangementene. Det er ikke hvert år
det arrangeres et Norgesmesterskap
i Holtålen kommune! Her vil du få se
toppidrettsutøvere i Norge som også
er noen av verdens beste orienteringsløpere. Derfor håper vi på at
lokalbefolkningen støtter opp om
arrangementet, tar med seg Norske
flagg, bjeller og skaper liv og røre på
arenaen.

Arenaene:
Arena Haltdalen: Haltdalen stadion
er arenaen for løpene torsdag 10.
september og fredag 11. september.
Det vil bli merket fra rv. 30 ved Heksem bru i Haltdalen sentrum. Parkeringsavgift og program 30 kr. Parkering for publikum vil bli ved Haltdalen samfunnshus. Derfra er det
knappe 5 minutter å gå til arenaen.
Se kart på denne siden.
Arena Ålen: Øverhaugen ved Eidet

er arenaen for løpene lørdag 12. september og søndag 13. september.
Parkering for publikum, som for
løperne, vil bli på Malmplassen. Parkeringsavgift og program 30 kr. Derfra kan en ta skyttelbuss (gratis) til
arenaen eller en kan gå. Avstanden
fra Malmplassen til Øverhaugen er
1,3 km. Se kart på denne siden.

Publikumsopplysninger
Gratis inngang.
Det vil bli storskjerm på arenaen alle
løpsdagene. Skjermen vil vise bilder
av løperne, passerings- og resultatlister.
God speakertjeneste
Løperne vil alle løpsdagene passere
arenaen underveis i løpet.
Folkeliv på arenaen – kulturinnslag
ved lokale lag og foreninger.
På arenaene vil det bli et stort salgstelt, med sitteplasser til over 200
personer. Der vil du få et stort utvalg
av varer.

Arena torsdag og fredag

Program NM-uka 2009
Torsdag 10. september Arena: Haltdalen stadion
Kl. 10.30 Kort åpningsseremoni
Kl. 11.00 NM langdistanse senior, Craft-cup
Kl. 13.00 Offisiell åpning av NM-uka 2009
Folkeliv på arenaen
Kl. 17.00 Blomsterseremoni på arena.

Fredag 11. september Arena: Haltdalen stadion
Kl. 10.00 NM langdistanse junior, Craft-cup.
Folkeliv på arenaen
Kl. 14.00 Blomsterseremoni på arena.
Kl. 15.00 NM mellomdistanse senior, kvalifisering.
Kl. 20.00 Premieutdeling/kulturkveld i Ålen samfunnshus.
Lørdag 12. september Arena: Øverhaugen ved Eidet
Kl. 09.30 NM mellomdistanse junior, Craft-cup
Folkeliv på arenaen
Kl. 12.30 Blomsterseremoni junior
Kl. 13.00 NM mellomdistanse senior, finaler, Craft-cup
Kl. 15.00 Blomsterseremoni senior
Kl. 16.00 Trolltjønnløpet (publikumsløp)
Kl. 18.30 Bankett m/premieutdeling i Haltdalen samfunnshus (kun deltagere)

Søndag 13. september Arena: Øverhaugen ved Eidet
Kl. 10.00 Første start NM stafett
Folkeliv på arenaen
Kl. 13.30 Avslutningsseremoni
Kl. 14.00 Premieutdeling

Arena lørdag og søndag

Barnehagene er med på NM!
Tone T. Bakås
Barnehagene i Holtålen ønsker å
markere denne begivenheten. Vi
skal være tilstede ved Haltdalen

stadion torsdag og fredag. Da er vi
på arenaen med egen lavvo, og vi
ser fram til noen dager med mye
heia-rop, lek, sang og sprell.
I uka etter NM, vil barnehagene

være full av aktiviteter og opplevelser vi fikk fra NM- uka.
AKTIVE BARN GIR GLADE BARN!

Vi gleder oss til å se på NM-uka i orientering sier Marthe Wik (fra venstre), Ella Aasen Gundersen, Jon Thorsvoll, Trym Kvænes og Mads Elven.

Mads Elven (fra venstre), Trym Kvænes og Jon Thorsvoll har funnet
posten.
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Løypeleggerne

Synfarer

Jon Peder Aspås

Tekst og foto:
Vidar Aunøien,
kartleder OK Fjell.

To personer har hatt ansvaret for å legge løypene til mesterskapet, en i Ålen og en i Haltdalen. Leder i komiteen for det sportslige, og
hovedansvarlig for løypene, er Vidar Aunøien,

og nestleder har vært Jon Inge Breen. Sammen
med sine medhjelpere har de brukt de siste
månedene til å bestemme hva løperne i NM
skal få å bryne seg på. Jon Inge har lagt løypene i Ålen, og Vidar har stått for det samme
i Haltdalen.

Synfarer Ales Hejna, 31 år, fra
Tsjekkia i sitt rette element!

Ok Fjell engasjerte tre tsjekkere for å
få ferdig helt nye kart for O-NM 2009.
Synfaring eller karttegning er et
maget tidkrevende arbeid. En må gå
på kryss og tvers i skogen og kontrollere detaljer, stryke og legge til
nye for å få et godt kartprodukt.
Ales Hejna var den av tsjekkerne som
var her lengst og arbeidet for oss.
Han brukte ca. 60t per km2 når han
synfarte, og det vitner om at han har
lagt ned et solid arbeid. Kartene til
O-NM i Haltdalen vil derfor være av
høy kvalitet.

Ales forteller at han liker å arbeide i
Norge, for det er meget gode grunnlagskart å arbeide ut i fra her. I tillegg
tilføyer han at han liker folket.
Ales er i grunnen ikke noen fersk
karttegner. Han sier at han har arbeidet med dette siden han var 16 år. I
tillegg til Norge har han tegnet kart i
både Canada, USA, New Zealand,
Japan, Israel, Tyskland, Østerrike,
Slovenia, Slovakia og sjølsagt hjemlandet Tsjekkia. Med andre ord snakker vi om en meget bereist og etter
hvert erfaren karttegner.

Imponerende, – ja, rett
og slett imponerende
Vidar Aunøien

Jon Inge Breen

Mesterskapet starter i Haltdalen med Lang-NM for
damer og herrer torsdag den 10. september. Fredag
går to løp, nemlig Lang-NM for junior og kvalifisering for mellomdistanse, damer og herrer.
Vidar Aunøien har siden i fjor sommer arbeidet med
løypelegginga i Haltdalen. For det første måtte man
ha nytt kart, noe som medførte mye arbeid, både i
forbindelse med vedtak om område, som skulle
være mest mulig ”trønderlikt”, og størrelse.
Sammen med folk fra O-forbundet ble det mye synfaring og diskusjon om blant anna samlingsplass,
og traseer for særlig langløypene.
Vidar forteller at utgangspunktet nå, når det gjelder løypelengder, er antatt vinnertid. Derfor måtte
en del strekk prøvespringes, opptil flere ganger, for
at en skulle få et begrep om distanse som måtte passe. På den måten kom løypelegger fram til at herrene får 15 km i Lang-NM, og damene ca. 9 km.
Det løperne kommer til å få mest bry med, er i følge Vidar vegvalg og orientering i skråli, som kan skille ”klinten fra hveten”.
Vidar Aunøien har lang og rik erfaring i arbeidet han
har syslet med de siste månedene. Allerede som 17åring var han i sving med kartarbeid og tok kurs i
løypelegging. Siden har han vært involvert i mange
større og mindre arrangement, og har som aktiv
løper deltatt i mange løp.

Jon Inge Breen er en erfaren mann innen o-idretten, og har en lang karriere som løypelegger. Siden
1993 har han hatt ansvaret for løypene i Ålens 2dagers fjellorientering. Likedan var han sjef for løypelegginga i forbindelse med lang-NM i 2002.
Jon Inge forteller at det er ett og et halvt år siden han
fikk rede på at løypeleggerjobben til NM 2009 skulle bli hans. Siden i vinter har det vært nesten daglig kontakt med kart og terreng for å legge til rette
for et godt arrangement her i Ålen.
Det er mellomdistanse- og stafettløpene som skal
gå med utgangspunkt i Øverhaugen ved Eidet i Ålen.
Mest hodebry og arbeid har stafettløypene sørget
for. Her er det snakk om å legge til rette for at løperne ikke får for mange fellesposter, altså må det
utstrakt gafling til, og sjefen bedyrer at det ikke er
mange lag i stafetten som får postene i samme rekkefølge. Orienteringsforbundet gir føringer for hvordan løypene bør være, og det brukes dataprogram
til hjelp i arbeidet, forteller Breen.
Når det gjelder mellomdistanse-NM, arrangeres det
kvalifisering i Haltdalen, mens finalene går i Ålen.
48 herrer og 36 damer når finalen, mens de som ikke
når opp, får delta i det som kalles Trolltjønnløpet,
der også lokale løpere kan være med.
På samlingsplass er det særlig passering og oppløp
løypelegger har hatt hand om. Ellers er utstrakt
samarbeid med arenakomité en selvfølge. Publikum har mulighet til å se løperne etter halvgått løp
i begge disipliner.

Da snakker vi selvsagt om at Holtålen kommune med sine totalt
omtrent 2060 innbyggere stiller 425
funksjonærer til NM uka; - noe som
faktisk gir en prosentandel på 20%!
Skulle vi hatt noe i nærheten av denne DUGNADSINNSATEN i Trondheim; - ja da ville vi kunne stilt med
ikke mindre enn 37.500 frivillige
under VM i Trondheim neste år. Ikke
verst?
Å ta på seg et NM er jo en ting; - noe
annet er det at denne kommunen
faktisk har etablert seg solid som den
kanskje fremste arrangør av FJELLORIENTERING gjennom sine kvalitetsarrangement i 39 år. Ganske bra?
Ikke nok med det; - men denne kommunen utmerker seg også med å ligge svært høyt med idrettsregistreringa innen Orientering; de ligger
faktisk på en femteplass av samtlige
klubber i STOK, - mye takket være
utbredt deltakelse innen TUR-ORIENTERING. Noen bedre?
Og oppe i Blilyst -kommunen Holtålen stopper de jo ikke bare med å
«arrangere et NM»; - arrangørenes
innsats for å koble NM-arrangementet inn i en samlet kulturuke for
ung og gammel, for gjester, innbyggere og utflyttede er NYTENKING.
Likeledes at de legger stor vekt på

publikumsløpet «Trolltjernløpet» for
å aktivisere hele «O-FAMILIEN» i
regionen, - og for å gjøre selve NM til
en folkefest, - ikke bare for eliten,
men også for publikum og andre.
Dette må jo bli «toppers»?
STOK ønsker de driftige klubbene
OK Fjell, Haltdalen IL og Ålen IL lykke til med arrangementet, og alle
øvrige hjertelig vel møtt til NM hos
oss her i Sør-Trøndelag, - året før OVM-året.

Med vennlig O-hilsen
Egil Repvik
Kretsleder STOK

H1N1 – influensa på agendaen
Av: Kristian Onarheim,
kommunelege 1 Holtålen kommune
Influensa eller ikke: arrangørene og kommunen er forberedt! Smittevernlegen har i samarbeid med arrangementskomiteen utarbeidet plan for håndtering av mistenkte influensatilfeller når det blir innrykk av 1000-2000
tilreisende ved NM-arrangementet i kommunen. «Forebygge smitte er foreløpig viktigst!» sier smittevernlege i Holtålen, Kristian
Onarheim.
Det vil ved arrangementet i Holtålen bli
satt fokus på forebygging av smittespredning
og håndtering av de som tror de har influensa, H1N1, også kalt svineinfluensa. Influensa er forårsaket av et virus som smitter via

kontakt mellom mennesker: hosting og
nysing er vanligste smittevei. For de fleste vil
det å bli smittet av H1N1 arte seg som en lett
influensa med feber over 38, sår hals, snue og
kroppsverk. Noen kan få hodepine og
diare/oppkast.
Enkelte mennesker med kroniske sykdommer er i risikogruppen for å utvikle komplikasjoner for influensa, og bør være raske
med å oppsøke lege ved symptomer for å
motta antivirell behandling. Per 20.08.09 er
det personer med astma og alvorlig kols, ekstrem overvekt, diabetes, immunsvekkelse,
kronisk hjerte-/karsykdom, kronisk nyresvikt,
kroniske nevrologiske sykdommer (særlig hos
barn), kreft og gravide.
Røde Kors vil i samarbeid med arrangørene
være tilgjengelig for spørsmål angående

håndtering av mulig utbrudd ved arrangementene, og det vil bli iverksatt tiltak som skal
forebygge smitte ved arenaene. En oppfordrer likevel den enkelte til å ha fokus på hygiene:
Bruk engangs papirlommetørklær foran
munnen for å beskytte andre når du hoster
eller nyser. Kast papirlommetørkleet etter
bruk.
Host eller nys i albuekroken hvis du ikke
har papirlommetørkle tilgjengelig.
Vask hendene grundig og ofte, spesielt når
du har vært ute og før du spiser. Bruk alkoholholdig middel hvis vann og såpe ikke er
tilgjengelig.

Lykke til med arrangementet!
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NM-favoritter

Landslagstrener Øystein Kristiansen har gjort sin vurdering av hvem som er de største favorittene under
de individuelle løpene. Foto: Erik Borg

D 21

Anders Nordberg,
Halden Skiklubb
Den beste av de norske herreløperne de siste årene med flere VMmedaljer, verdenscup-seier og seier i O-Ringen. To NM-gull så langt
i år og klart den største favoritten
på begge de individuelle distansene i årets NM-uke.

D 19-20
Eskil Kinneberg, Raumar OL
Har vist overbevisende løping på
hjemmebane i år og går med stø
kurs mot en pall-plass i Craftcupen sammenlagt. Klaffer det teknisk er han en klar gull-kandidat
på begge distanser under årets
NM.

Marianne Andersen,
Konnerud IL
Vår sterkeste dameløper så langt
denne sesongen og en av de aller
største løperne på den internasjonale arenaen. Utrolig allsidig og
presterer på alle distanser. Ingen
oddsbombe om hun reiser hjem til
Oslo med full pott fra årets NM.

Siri Ulvestad,
Heming-Njård O-lag
Medaljesanker i Junior-VM som
har vist muskler blant seniorene i
år. Viste på årets VM-tester at hun
blir å regne med i medaljekampen
i årets NM. Medaljekandidat på
begge distanser.

Britt Ingunn Nydal,
Lillomarka OL
Nordisk mester på sprintdistansen
og sølvmedalje på mellomdistansen i årets Junior-VM. Den sterkeste av våre junior-jenter denne
sesongen og en klar gull-kandidat
på begge individuelle distanser..

H 19-20
Carl Waaler Kaas, NTNUI
Årets komet på den internasjonale arenaen. Viste krefter med en
10.plass på langdistansen i VM i
2008, og slo gjennom for fullt med
en verdenscupseier i Oslo i år. Stor
medaljekandidat på begge distanser.

Anne Margrethe Hausken,
Halden Skiklubb
Dronningen av internasjonal orientering i 2008, med EM-gull, VMgull og seier i verdenscupen
sammenlagt. Ble satt ut av et kutt i
kneet rett før verdenscuprunden i
Oslo denne sommeren, men er på
full vei tilbake til toppen. Klar gullkandidat!

Ulf Forseth Indgaard, Frol IL
Den av våre juniorløpere med mest
internasjonale meritter. Hentet
hjem medalje fra Junior-VM både
i 2008 og i 2009. Løp også et rent
juniorlag inn til sølvmedalje på
fjorårets NM-stafett. Utrolig sterk
trønder som har kapasitet til å dra
med seg begge de individuelle gullene hjem til Levanger.

Audun H. Weltzien, Tyrving
Fjorårets NM-konge med tre gull
av tre mulige. Har en verdenscupseier fra 2007 og står rett foran
det store gjennombruddet i de
internasjonale mesterskapene.
Klarer han å gjenta fjorårets hattrick?

Holger Hott, Kristiansand OK
Landslagets Grand Old Man, med
like mange internasjonale topplasseringer som han har hår på
brystet. Med stor sannsynlighet
kommer han til å henge flere NMmedaljer på den allerede velfylte
premieveggen hjemme i Kristiansand etter årets NM.

Olav Lundanes, Halden Skiklubb
Ung, men likevel merittert så det
holder. Er i ferd med å bryte
gjennom som senior etter å ha sanket medaljer i Junior-VM i flere år.
Møring med kjempekrefter som
virkelig kan den typen terreng som
løperne møter i Haltdalen og Ålen.

Elise Egseth, Wing OK
Fikk sitt internasjonale gjennombrudd under World-Games på Taiwan i år og dro hjem med to medaljer av tre mulige. Har løftet seg
utrolig denne sesongen og gått fra
å være en rendyrket sprinter til å
utfordre verdenseliten på alle distanser. Tar hun steget til helt øverst
på pallen under årets NM?

Betty Ann Bjerkreim Nilsen,
Lillehammer OK
Årets komet på damesiden i norsk
orientering. Etter flere år med tøff
langrennssatsning og representasjonsoppgaver i ski-VM gjør hun
denne sesongen comeback på orienteringsarenaen. Fysikk så det
holder, og om hun treffer postene
blir det medaljer av det!

Torgeir Nørbech, Tyrving IL
Stabil og bra juniorløper på landslaget de siste årene. Viste solide
mesterskapstendenser både under
Nordisk Mesterskap og JuniorVM i år. Teknisk meget god og presterer i alle typer terreng. Alltid å
regne med i gull-kampen.

Yngve Skogstad, Mo OK
Nordlending med stor kapasitet.
Terrengtypen i årets NM bør passe
ham som hånd i hanske, og klarer
han å holde hodet kaldt og fokusere på å gå rett i postene kommer
han til å reise hjem fra årets NM
med medaljer i bagasjen.
Elen Katrine Skjerve, Frol IL
Reiste hjem fra årets Junior-VM
med medalje fra stafetten og en 4.
plass på langdistansen, bare noen
fattige sekunder fra bronsen. Trønderjente med stor kapasitet når det
gjelder.

Linn Hokholt,
Kolbotn og Skimt OL
Suveren leder av Craft-cupen i det
vi går inn i NM-uka og kanskje den
av juniorjentene som har vist mest
stabilt nivå på hjemmebane under
årets sesong.

D 17-18

Ingjerd Myhre, Kongsberg OL
Stabil løping gjennom sesongen så
langt, og med gull fra NM ultralang,
gjør at hun er den sterkeste gullkandidaten i damer yngre junior.
Representerte Norge under årets
Nordiske mesterskap og kom hjem
med en sterke 9.plasser fra
mellomdistansen og sprinten.

H 17-18

Oda Wennemo, Raumar OL
Stabil løping gjennom hele sesongen så langt, og kan med solide løp
under NM-uka ta hjem Craftcupen sammenlagt. Representerte Norge under årets Nordiske
mesterskap.

Morten Jarvis Westergård,
Halden SK
Bergenser med stor kapasitet. Viste krefter på langdistansen under
årets Junior-VM og har løftet seg
mye denne sesongen. Med gode
tekniske gjennomføringer i årets
NM kan sesongen krones med
NM-gull.

Jo Forseth Indgaard, Frol IL
Klar leder av Craft-cupen i den
yngste juniorklassen. Har tidligere
vist stor fysisk kapasitet og er den
klareste gullkandidaten når han
treffer postene. Imponerte med å
ta NM-sølv i seniorstafetten under
fjorårets NM og ved å komme inn
i teten under årets Jukola-stafett i
Finland.
Silje Uhlen Maurset,
Ås-UMB Orientering
Representerte Norge under årets
Nordiske Mesterskap og viste solid
løping på alle distanser. Med teknisk gode løp under årets NM-uke
er det meget sannsynlig at hun reiser hjem med medaljer.
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Tidligere NM-vinnere
Huskeregel for
Holtålinger
Under NM-uka skal vi alle huske

å smile
å være hjelpsom
å være trivelig
Vi skal oppføre oss mot o-løpere,
trenere, tilreisende publikummere og andre som vi gjør mot
gjester hjemme.
Disse enkle rådene kommer fra
Per Tronsaune (bildet), som har
erfaring fra arrangement som
World Cup i alpint, ski-VM, RBKkamper på Lerkendal, Storåsfestivalen m.m.
Han lover at de virker - hver
gang!

Kongen
kommer - ikke
Holtålen kommune ved ordfører
Ivar P. Volden sendte i vinter en
invitasjon til Kong Harald om å
besøke kommunen under NMuka. Til tross for iherdig jobbing,
ikke minst fra Fylkesmannen i
Sør-Trøndelag, lyktes det dessverre ikke Kongen å få innpasset
et slik besøk nå.
Holtålen er den eneste kommunen i Sør-Trøndelag som ikke har
hatt offisielt kongebesøk i nyere
tid. Som følge av NM kunne det
nå være tid for et slikt besøk.
Dessverre gikk det ikke slik.

Konkurranse i
konkurransen
Orienteringsforbundet vil skape
bedre arrangement (og bedre
utøvere) ved å dele ut noen priser på den årlige O-gallaen, som
i år blir arrangert på Hell 6.-8.
november(omtalt et annet sted
i NM-avisa). NM-uka i Holtålen
kan bli med i kampen om tittelen «Årets hovedarrangør»!

Trippel Norgesmester i 2008, Audun Weltzin.

Skal Haltdalen IL, Ålen IL og OK
Fjell kunne hevde seg i kampen
blant de ni store orienteringsarrangementene, er det greit å vite
hva vi blir målt på. For det er du
som funksjonær - og alle funksjonærene sammen, som kan
gjøre forskjellen.
Det er satt opp seks kriterier som
de ni arrangørene blir målt på.
1) God informasjon og markedsføring av arrangementet i
forkant
2) En innbydende, intim og oversiktlig arena
3) At kart og løyper er av høyeste kvalitet
4) Kvaliteten på speakertjenesten og resultatformidlingen både på arenaen og på nettet
5) Servicetilbudet på arenaen
6) Dyktige, hjelpsomme og hyggelige funksjonærer

Vidar Aunøien, dobbel Norgesmester i 2008 Marianne Andersen og Olve Morken under NM-uka i Tromsø i 2008.
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Tidtaking og
GPS-tracking
under NM-uka
Bernt Rognes

De tekniske funksjonene under NM 2009
bemannes delvis av teknologiteamet som
har ansvaret for VM (WOC2010) i Trondheim neste år. Dette gjør vi for å avhjelpe
arrangøren i Holtålen, og for at teknologiteamet til VM skal få praktisk trening.
En konsekvens av dette er at finaleøvelsene
på NM vil bli arrangert mest mulig likt VM,
dvs. med elektronisk tidtaking med startgrind og fotocelle, med GPS-tracking og med
mellomtider og resultater direkte på internett. I tillegg kommer det til å bli et lite produksjonsteam på arenaen som vil lage TVbilder og vise på storskjerm. Disse bildene
vil også bli vist på internett.

Tidtakingen
Tidtakingen gjøres altså elektronisk. I tillegg
skal alt være dublisert, dvs. løperen skal bryte to startgrinder samtidig på start, hver
grind her hver sin ledning koblet til to separate målklokker. Det ene systemet tar tida,
mens det andre systemet tar over dersom det
første svikter. EMIT-brikken, som sørger for

Teknologiteamet for WOC 2010 var på befaring i Holtålen i mai. Her er Jostein Alvestad,
Bernt Rognes og Kjetil Vaskinn foreviget med arrangørlagets Tor Gundersen og Harald
Moen på toppen av steinen.

kvittering på postene, må derfor også leses
av to ganger etter målgang, for diskkontroll
i begge systemene. Tiden beregnes imidlertid ikke av EMIT-brikken, men av startgrind
og fotocelle. Strekktiden blir imidlertid hentet fra brikken. Løperne vil også bli utstyrt
med EMITags, som er trådløse ID-brikker
som festes til armen. Med disse kan vi registrere mellomtider ute i skogen, og få forvarsel før passering arena og før målgang. Disse mellomtidsvarslerne er små bokser/kofferter som plasseres ved meldeposten, og
den registrerer når en løper med EMITag på
armen passerer i nærheten. Passeringstid og
startnummer overføres så via GSM-mobiltelefon til en dataserver som legger passeringstidene rett ut på internett. Slik kan også
speaker følge med på passeringstidene.

OK Fjells aktivitet
Tekst: Øivind Aunøien
OK Fjell er en relativt liten o-klubb med
mellom 40 og 50 medlemmer. Klubben
så dagens lys på slutten av 1980-tallet. OK
Fjell tilbyr tre ulike trim- og treningstilbud. Vi arrangerer treningsløp i Haltdalen, som er ett tilbud til både aktive og
ikke aktive o-løpere. Deltakelsen på disse løpene har vært noe dalende de siste
åra, og vi har slitt med å få med nye
rekrutter til denne fantastiske idretten.
De to trimtilbudene vi har er turorientering og Fjelltrim. Turorientering har hatt
jevn deltakelse, og haltdalingen Georg
Melien er med for 40. gang denne som-

Robert Nyhus under sprintcupfinalen i
Trondheim i år.

meren! Imponerende.
Det siste treningstilbudet, og det mest
populære, er Fjelltrim. Her legges det ut
åtte poster på ulike fjelltopper rundt om
i kommunen. Toppene som velges er forskjellig fra år til år, og dette er en fin måte
å bli kjent i egen kommune. OK Fjell har
også arrangert skolesprinten i orintering
for 5-7.klassinger. Her var det mange som
viste stor interesse, og som leder for klubben håper jeg at flere av disse kommer på
o-løp neste år!
Håper løperene får ett minnerikt NM, og
at det ikke blir for mye bomming. Da vil
jeg avslutte med å si: Godt veivalg!

Øivind Aunøien under sprintcupfinalen i
Trondheim i år.

Foruten alt dette elektroniske er det også helt
manuell tidtaking, med trykknapp i målsonen, i tilfelle alt annet skulle klikke.

GPS-tracking
De antatt beste løperne vil (i finalene) bli
utstyrt med en GPS-mottaker festet på ryggen (se bildet). Denne registrerer løperens
posisjon og sender koordinatene via GSMmobiltelefon til en dataserver. Derfra kan
man vise løperens posisjon på kartet på
internett, eller på storskjermen på arenaen.
Man kan altså følge de beste løperne fra post
til post i sann tid under løpet, enten man sitter i Holtålen eller i Australia. Systemet som
brukes under NM er utviklet av finske
GPSseuranta, og er det samme som brukes
på Jukola-stafetten i Finland.
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For Wing OK er NM viktig!

Stig Alvestad

Sølvmedaljevinnere fra NM-uka i Tromsø 2009, Marte Renaas, Lene Bergersen og Elise
Egseth

Lene Bergersen

Tekst: Jan-Egil Wagnild

De som jobber med rekruttering og barn og
unge i Wing, har i de siste årene gjort en fantastisk jobb i klubben og det kryr av ivrige og
entusiastiske barn på trening. Det er viktig
for oss at elite, barn og ungdom og bredde
vokser i takt. Alt henger sammen; uten det
ene vil ikke det andre ha livets rett. Entusiasmen hos barn og unge i klubben inspirerer elite og bredde. Elitens gode resultater
inspirerer barn og unge og skaper engasjement hos bredden. Uten bredden vil vi ikke
ha noen til å drive rekrutteringsarbeidet og

Games. I sesongen 2008 hadde Wing OK fire
løpere som løp verdenscup. Årets VM i Ungarn hadde hele 5 løper fra Wing OK samt at
klubben hadde en løper til jr VM. Denne
ansamlingen av gode løpere drar hverandre
frem gjennom vinterens mange harde intervalløkter og sesongforberedelser og gjør
Wing OK til en attraktiv klubb.
For klubben var årets Jukola, med 11.plass
til damene og

Et NM på hjemmebane vil alltid være viktig for oss i Wing OK. Wing Orienteringsklubbs langsiktige mål er å bli og være
verdens beste o-klubb. For å oppnå dette
målet kreves hardt og langsiktig arbeid og
vi legger sten på sten både gjennom elitesatsing og satsing på barn og unge. Selv
om ikke alt er synlig utad, har vi i år tatt
nye steg mot å nå dette målet.

arbeidet for eliten.
Wing Orienteringsklubb har nå i mange år
vært regnet som en eliteklubb i norsk
sammenheng. Det er etablert en holdning
og en treningskultur i klubben som gir rom
for løpere som ønsker å satse. Denne holdningen har vi brukt år på å etablere og klubbens løpere har i løpet av de siste årene høstet et utall medaljer. Klubben har medaljer
fra NM og har også tatt medaljer internasjonalt i NOM (Nordisk mesterskap) og VM for
junior og senior, student-VM, PWT og World

Hovedsamarbeidspartneren
– Haltdalen Sparebank

Trolltjønna ved Øverhaugen i Ålen

Trolltjønnløpet
Alle som kommer til Holtålen,
men som ikke skal delta selv i
NM, får tilbud om et eget publikumsløp - Trolltjønnløpet. Dette
skjer lørdag 12. september ved
Øverhaugen i Ålen. Første start er
beregnet til kl. 16. Det vil bli samme startsted som for NM-løypene
og innkomsten blir på selve NMarenaen på Øverhaugen.
Trolltjønnløpet er oppkalt etter ei
tjønn som heter Trolltjønna og som
ligger like ved arenaen ved Øverhaugen.

Kretsløp
Trolltjønnløpet blir kategorisert som

et kretsløp, mens Nord-Østerdal Oregion har lagt sitt Nord-Østerdalmesterskap til Trolltjønnløpet.
Det vil bli klasser/løypetilbud for
alle, speakertjeneste og god premiering. De fleste kommer til å få
prøve seg i NM-løypene (fra kortdistansen), men vi kommer også til
å legge opp løyper for nybegynnere. Påmelding via arrangementets hjemmeside. Påmeldingsfrist
er 7. september. Startkontingent
100 kr. Etteranmelding senest fredag 11. september kl. 16.00, mot et
gebyr på 50 kr.
Reidar Mylius sen. er løpsleder for
Trolltjønnløpet, mens Ingrid Gjersvold har ansvaret for løypene.

På bildet er det en fornøyd leder av hovedkomiteen, Olve Morken, som signerer avtalen med en like fornøyd banksjef i Haltdalen sparebank, Britt Solli.

Hovedkomiteen for O-NM 2009 valgte www.haltdalensparebank.no/som hovedsponsor. Haltdalen sparebank har i mange år deltatt i kampen om bankkundene, og konkurrert på høyt, nasjonalt nivå. Flere
topp-plasseringer i Bank-NM vitner om en bank som
tar kundene på alvor. I siste Bank-NM gikk Haltdalen sparebank til topps i klassen for innskudd over
500.000 kroner. Det er «Dine Penger» som avvikler
Bank-NM.
Vi er veldig fornøyde med å ha en hovedsamar-

beidspartner med lokal forankring, sier Olve Morken (leder i hovedkomiteen) om sparebanken. Han
roser banken for å ta lokalt samfunnsansvar.
- Støtten er svært viktig for oss. Sponsorkronene
kommer godt med i totalbudsjettet på halvannen
million kroner. I tillegg betyr støtten en anerkjennelse av innsatsen vi gjør. Vi håper Holtålingene merker seg hvor viktig sparebanken er for lokalmiljøet,
sier Morken.
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Orienteringssporten i
Ålen og Haltdalen
Jon P. Aspås
For 43 år siden, i 1965, hadde orienteringssporten sin spede begynnelse i kommunen vår. Både i Haltdalen og Ålen var den et resultat av
glødende interesse og engasjement
hos én person, ildsjelen Magne
Idar Evenås. Han tok for seg et
område på vestsida av Gaula og
håndtegnet et kart, som ble brukt
til de første o-arrangementene i
bygda. Hans innsats for denne
sporten har vært av uvurderlig
betydning, han har vært både aktiv
løper og administrator i mangfoldige år.
De første åra var Mange Idar enslig løypelegger og arrangør. Det tok
litt tid å utdanne flere som kunne
bidra på det området. Stort sett ble
det i Haltdalen arrangert lokale løp
til vi kom inn på 1970-tallet. Da ble
det etter hvert mulig å legge til rette for kretsløp.
I Ålen kom orienteringssporten i
gang i 1971, etter at Magne Idar
Evenås hadde flytta til bygda. Som
i nabobygda fikk han satt i gang
lokale løp, og etter hvert opplært
interesserte løpere, slik at det ble
et frodig miljø til sammen i de to
bygdene.

2-dagers fjellorientering
Det etter hvert landskjente løpet 2dagers fjellorientering ble første
gang arrangert i 1971. Etter initiativ av Magne Idar Evenås ble det

Fellesstarten i 2-dagers fjellorientering 1972. Antall startende hadde økt betraktelig fra første års 6 par.

opprettet ei kombinert orienterings- og friidrettsgruppe i april
samme år. Gruppa bestod av tre
mann, formann, kasserer og sekretær, Jon Peder Aspås, Magne Idar
Evenås og Jonas Røise.
Den 3. mai dette året vedtok gruppa at et fjelløp skulle prøves, etter
mønster fra den svenske fjellorienteringa. Der hadde nemlig Magne Idar deltatt, og var blitt inspirert
til å bruke våre egne fjelltrakter til
et liknende arrangement.
Sjøl om det var altfor sent å få løpet
på årets terminliste, ville gruppa

likevel prøve en slik nyskaping.
Den første 2-dagers Fjellorientering for par i Norge gikk dermed av
stabelen helga 31. juli og 1. august
1971, med den tre mann store
gruppa som arrangørstab. Vi hadde i tillegg radiofolk på to poster,
samt en sambandssjef.
12 par var påmeldt, 6 møtte til
start. Til sammenlikning nevnes at
deltakerrekorden er på 300 par.
Løpsleder Evenås skrev følgende i
lagsavisa for Ålen idrettslag etter
løpet:
«Lørdag 31. juli 1971 klokka 10.00
gikk startsignalet for det første 2dagers fjellorienteringsløp som er
arrangert her i landet. Bare 6 par av
12 anmeldte stilte til start. Det er
ingen grunn til å legge skjul på at
vi var meget skuffet over deltakelsen, men skylden har vi nok sjøl,
ved at vi ikke fikk løpet med i årets
terminliste».
I år, 2009, ble løpet arrangert for 39.
gang.

Lang-NM i 2002

Lang-NM ble arrangert av Ålen idrettslag i 2002. På pallen i dameklassen: 1. Hanne Staff, 2. Elisabeth Ingvalsen, 3. Zsuzsua Fey.

NM herrer: 1. Håvard Tveite, 2. Øystein Kristiansen, 3. Johan Ivarsson.

Ålen idrettslags 75-årsjubileum i
2002 ble markert med blant anna
NM lang løype. Sol og passe frisk
bris over arenaen på Granlundvollen gjorde forholdene så nær det
perfekte som mulig, i hvert fall for
arrangør og publikum.
For løperne som skulle gjennom 25
km for herrene og 17 km for
damene, var kanskje ikke varmen
og det tørre underlaget det beste,
men mange drikkestasjoner bidro
nok til at væskebalansen ble opprettholdt.
14 damer og 47 herrer stilte til start,
et antall som nok må kunne sies å
være i underkant av det ønskelige.
Så mange orienteringsløpere som
landet har, skulle en vente at flere
nyttet sjansen og stilte opp i et norgesmesterskap. Men skal en dømme etter interessen fra for eksempel O-forbundets eget fagblad, Veivalg, så er kanskje deltakertallet
ikke så overraskende. Så tidlig som
i midten av november 2001 ble bladet bedt om å ta inn stoff om mesterskapet, blant anna et intervju
med Håvard Tveite, men det eneste som kom i de spaltene, var en
liten notis, og det er vel ikke den

Det første o-kartet som ble brukt i Holtålen kommune, håndtegnet av
Magne Idar Evenås.

beste reklame for et mesterskap.

Flott arrangement
Med en perfekt arena og gode løyper, utmerket speaker og fasiliteter
for de fleste behov, var grunnlaget
til stede for et vellykket arrangement. Resultatet får helst andre
bedømme, men etter det vi kunne
registrere, var klikk og feil fraværende. Løperne fikk bryne seg på
krevende orientering i tillegg til
kondisjonskrevende løyper, og det
resulterte da også i at en del løpere
måtte gi seg før målgang.

Favoritt- og veteranseire
I både herre- og dameklassen var

det klare favoritter. Særlig blant
damene var det vel en som pekte
seg ut, Hanne Staff, Bækkelaget Sk,
en av verdens beste o-løpere. Og
hun innfridde til fulle idet hun til
slutt vant med over 12 minutter på
neste løper, Elisabeth Ingvaldsen,
Nydalens Sk.
I herreklassen så det lenge ut til at
Gjermund Hansen fra Bul-Tromsø
skulle hale seieren i land, men
superveteran Håvard Tveite, Åsnlh Orientering, kom voldsomt på
de siste kilometerne og tok sitt sjuende norgesmesterskap i langorientering.
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NM-radio
Per Magne Moan
I samarbeid med
Nea Radio vil store
deler av arrangementet bli overført
på radio. I tillegg vil
sendingene bli streamet ut på internett
slik at også lyttere
utenfor regionen
kan få med seg det
som skjer. Om du
klikker deg inn www.nearadio.no så kan du få
med deg løpene samme hvor i verden du
befinner deg. Alt som trengs er nettilgang og
en datamaskin.
NTNUI er vertskap for årets O-galla

Bli med på «Årets happening» og oppladningen mot VM 2010

Åpen Storsamling og O-galla
Lene Kinnerberg

I Trøndelag 6. - 8. nov.2009
Sted: Rica Hell Hotel,
nær Værnes Flyplass
Inspirasjons- og festhelg på Rica Hell Hotel
For fjerde gang inviterer Norges Orienteringsforbund hele O-Norge til ”Årets happening” med Storsamling og en stilfull Ogalla. Etter 2 år i Oslo og ett i Bergen var det
naturlige valget Trøndelag med opptakten
til VM 2010. Hit bør enhver o-entusiast
finne veien! Rica Hell Hotel er et flott og
moderne hotell med gangavstand til flyplass og togstasjon. Alle seminar, møter,
bespisning og o-galla vil foregå der.

Forstarten går 6. november
Da møtes kretslederne og forbundsstyret
til kretsledermøtet (KLM). Alle hovedløpskontaktene i hver krets samles også fredag
kveld for å utveksle erfaringer og legge planer for neste års ungdomssatsing mot
Hovedløpet og O-landsleir som skal arrangeres av Stjørdals-Blink Orientering og OK
Skøynar. Det vil også være et eget arrangørseminar.

Faglige go`biter

Stilfull galla med prisutdeling

Det legges opp til et spennende og variert
seminarprogram både lørdag og søndag
med felles åpningsseminar, deretter to
parallelle seminarer der du kan velge innen
det tema som passer deg best. Det hele
avrundes søndag ettermiddag med et spennende, fargerikt og inspirerende foredrag
med mye humor og ord til ettertanke.
Det endelige programmet vil være klart i
september, men vi kan røpe noen smakebiter som er på plass:
Hvorfor ble de beste best? Espen Tønnesen,
Olympiatoppen
Orientering, læring og psykologi. Prestasjonsforbedring. Mads Kjær Ingvardsen.
Quick Route løpsanalysesystem, Mats Troeng
Løypelegging og utviklingstrapp, Jørn
Sundby.
WOC 2010 – Den store folkefesten.
Småtroll – spennende, utfordrende eller
kjedelig pliktløp. Ida Kierulf Dirdal
Mer og bedre uteaktivitet for de unge. Trond
Loge, leder Salten friluftsråd.
Avslutningsforedrag:
”Endelig mandag” – din iver etter å møte
din egen hverdag. Karin Fevaag Larsen, bl.a.
gjest i Først og Sist hos Fredrik Skavlan

Lørdag kveld ikler vi oss finstasen og skal
alle feire oss selv etter en lang o-sesong, hylle de mange gode utøverprestasjoner og
den frivillig innsats i O-Norge.
NTNUI skal lede oss gjennom kvelden med
festmiddag, underholdningsinnslag og
utdeling av priser. Utover kvelden blir det
også dans.

Treningssamling for de unge
16-23 år, fredag til søndag.
Parallelt med storsamlinga legges det opp
til treningssamling med Stjørdals-Blink Orientering som teknisk arrangør. Landslaget
blir med og trener og er veiledere på noen
av treningsøktene og det blir også foredag
om aktuelt tema ved en av landslagsløperne. Samlinga runder av med avslutningsforedaget på Storsamlinga . Deltakerne på
samlinga overnatter i kort avstand fra Værnes Flyplass.

Informasjon og påmelding
Komplett informasjon om Storsamling,
seminarprogram, O-Galla, treningssamling,
priser og påmelding finnes på www.orientering.no

Ballett-dans med
bl.a. Franske Thierry Gueorgiou
(en av verdens
beste O-løpere),
morsomt innslag
på O-galla i Oslo.

Så vidt undertegnede vet, er et slikt stort oarrangement aldri blitt overført direkte på radio
tidligere, så står utfordringene i kø. Men med
god hjelp fra dyktige folk i Nea Radio så skal det
nok gå bra. Litt trening fikk vi jo under vinterens ski-NM på Røros, som også ble sendt
direkte på radio og nett.
Sendingene under selve løpene vil i stor grad
bli en blanding av speakerlyd og intervjuer fra
stadion. I forkant av løpene vil det bli satt fokus
på løpere, favoritter, løype, vær o.l, slik at spenningen og stemningen bygges opp mot det som
skal skje.
Radioteamet vil ha hovedbase i ei Moelvenbrakke som vil bli flyttet mellom de to arenaene. Studio i Ålen Senter vil også ha en vesentlig rolle under sendingene.
I tillegg til sendinger under løpene vil det også
bli en rekke andre radioprogrammer relatert til
arrangementet både på formiddag, kveld og
natt. Det vil bl.a. være nattradio både fredag og
lørdag.

SENDEPLAN
UNDER NM-UKA 2009:
Mandag 7. september:
Kl. 21.03 - 22.00: NM-radio fra studio i Ålen.
Tirsdag 8. september:
Kl. 21.30 - 23.00: NM-radio fra studio i Ålen.
Onsdag 9. september:
Kl. 17.30 - 18.00: NM-radio fra studio i Ålen.
Kl. 21.03 - 22.00: NM-radio fra studio i Ålen.
Torsdag 10. september:
Kl. 09.05 - 11.00: Ordinær sending fra Nea
Radio, men med NM stoff.
Kl. 14.05 - LS:
Direktesending fra NMlangdistanse senior fra arenaen i Haltdalen.
Kl. 17.30 - 18.00: NM-radio fra arenaen i
Haltdalen.
Kl. 21.03 - 22.00: NM-radio fra studio i Ålen.
Fredag 11. september:
Kl. 09.05 - 11.00: Ordinær sending fra Nea
Radio, med oppdateringer fra juniorene sitt
langdistanseløp.
Kl. 17.30 - 18.00: NM-radio fra arenaen i
Haltdalen.
Kl. 21.03 - 22.00: NM-radio fra studio i Ålen.
Kl. 22.03 - 24.00: NM-nattradio fra studio i
Ålen.
Lørdag 12. september:
Kl. 13.05 - 15.00: Direktesending fra arenaen i
Ålen.
Oppsummering mellomdistanse junior og
direkte fra finaler mellomdistanse senior
Kl. 17.30 - 18.00: NM-radio fra arenaen i
Ålen.
Kl. 21.03 - 22.00: NM-radio fra studio i Ålen.
Kl. 22.03 - 24.00: NM-nattradio fra Ålen

Prisen «Årets overraskelse» gikk i fjor til Frol ILs unge stafett-lag
som tok gull i jrNM og sølv i sr NM. Her er Jo Forseth Indgaard,
Ivar Lundanes og Ulf Forseth Indgaard sammen med prisutdeler,
avdøde John Tvedt, under fjorårets O-galla.

Søndag 13. september:
Kl. 10.00 - LS:
Direktesending fra stafettene, damer og herrer, fra arenaen i Ålen.
Kl. 17.30 - 19.00: NM-radio fra studio i Ålen.
LS: Løpets slutt.
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Orienteringssporten i Ålen – anno 2009
Tekst og foto: Jogeir Mylius
(leder i Orienteringsgruppa).
Orienteringsgruppa er en av seks særgrupper i Ålen IL og har som hovedmålsetting å
gi medlemmer i idrettslaget et bredt, spenstig, trygt og godt orienteringstilbud til alle
aldersgrupper, for derigjennom å lære flest
mulig å bruke kart og kompass. O-gruppa er
organisert med et styre som består av 5 medlemmer, og i tillegg 2 ungdomsrepresentanter som deltar i styret på relevante saker. Styret skal stå for den daglige driften, gjennomføre handlingsplanen og forvalte økonomien innenfor vedtatt budsjett, og det skal være
interessant og artugt å være medlem av Ogruppa. (de uthevede ordene er Ålen IL’s verdiord)
Orienteringsgruppa i Ålen IL er ansvarlig
for mange aktiviteter:

Nybegynneropplæring
Som forberedelse til O-sesongen arrangerer
O-gruppa hvert år nybegynneropplæring to
kvelder i april. Tilbudet er for både barn og
voksne og de får lære om kart og kompass,
karttegn og vegvalg. Vi avslutter med et
enkelt O-løp rundt klubbhuset for de yngste.

Skolesprint
I samarbeid med Hov Skole, 5-7 trinn, blir
det i juni hvert år arrangert skolesprint. Ogruppa lager et opplegg med litt enkel teori,
praktisk trening i grupper og avsluttes med
et sprintløp med tre ulike løyper. Dette er en
populær rekrutteringsaktivitet med mellom
40 og 60 deltakere hvert år.

Idrettskole
Hvert år har O-gruppestyret ansvaret for Ogruppas opplegg i forbindelse med Idrettsskole for barn. Aktivitetene foregår ved samfunnshuset både innomhus og utomhus i
oktober. Oppslutningen pleier å være god,
ca. 20-30 ivrige elever i 1-4 klasse deltar i
”stjerneorientering” og O-løp med EKT er
meget populært for denne aldersgruppen.

Eline Mylius og Ingeborg Aasen i full fart ut fra posten.

len vanligvis den siste helga i juli. Løpet markedsføres som O-sportens kraftprøve og
Norges flotteste fjell-o løp.

Tur-orientering
Turorientering er en spennende form for
trim uten tidspress, og det legges ut årlig 25
poster fordelt på 5 ulike turer, hver på 2-4 km
fordelt rundt i bygda. Her kan barn, foreldre
og besteforeldre ha felles gleder i en spennende ”jakt” etter postene ute i naturen. Vi
har lange tradisjoner for Tur-O i Ålen og har
deltakere som har oppnådd merkekrav 30 år.
De siste 5 årene har antallet merketakere økt
betraktelig og i fjor klarte 66 store og små kravet til bronse, sølv eller gullmerket.

O-serieløp
I den lokale O-serien blir det arrangert 8-9
treningsløp fra først på mai til midten av
oktober. 30-50 løpere fra kommunen deltar
på disse løpene, over halvparten er barn og
unge. Vi har en en utprega sosial profil på
løpene med barne- og familievennlige løyper, med servering av saft, kaffe og noe å bite
i på hvert løp. Vi har med oss de fine lagstelta våre og noen leker. På et av vårløpene griller vi og på et av høstløpene har vi felles
kveldsmat.

Fjell-O
2 dagers Fjellorientering er fortsatt O-gruppas og idrettslagets største årlige idrettsarrangement, og har de siste årene samlet 300400 løpere fra hele landet og noen internasjonale løpere. Det tradisjonelle par-løpet er
blitt arrangert 39 år på rad og går av stabe-

Sommertrim
O-gruppa har i mange år hatt ansvaret for 9
sommertrimposter fordelt i fjellområdene
rundt Ålen. Her kan du notere navn i notatbøker som står ute ifra april til oktober, og
det er svært populært. De siste 3 årene har
det vært over 5000 noteringer hver sesong,
fordelt på rundt 1000 ulike personer, mange
av disse er også hyttefolk i kommunen.

Stemningsbilde fra et O-løp i Ålen

Sesongavslutning:
I november hvert år arrangerer vi sesongavslutning i Ålen samfunnshus. Der blir
det servert pølser med brød, brus, kaker og
kaffe, med premieutdeling fra sesongens Oløp, turorientering og sommertrim. I tillegg
blir det vist lysbilder eller film fra sesongen,
og det hele avsluttes med trekning på loddsalget.

Familien Aasen Gundersen. Fra V. Edith, Malena, Tor og Ella.

Vegard Sivertsgård og Marianne Aas med stødig kurs inn posten.
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Besøk vårt SALGSTELT
på NM-arenaen

Økonomihuset Consis
- Din virksomhetspartner
I Consis er regnskapsføring og tradisjonelle økonomiske tjenester en
forutsetning og ikke noe konkurransefortrinn. Det vi synes er viktig for våre
kunder er:

TORSD. - FRED. - LØRD. - SØND.

Trygghet
Våre kunder skal føle seg trygge og ivaretatt hos oss.
Effektivisering
Vi bidrar med gode og fleksible løsninger som skaper effektivisering.
Lønnsomhet
Vi skal skape økt lønnsomhet og verdiskapning hos våre kunder.

Hvordan kan vi effektivisere din hverdag?
I fjellregionen er vi i dag 40 ansatte som jobber innenfor områdene
regnskap og lønn, økonomisk rådgivning, inkasso og utvikling/support av
IT-løsninger – og vi er stadig i vekst. Du finner oss i Haltdalen, Ålen,
Røros, Os, Tynset og Alvdal.

www.consis.no

EL-INSTALLASJON AS
Lunderhaugen, 7380 Ålen 920 36 888

SERVICE ÅLEN
Statoil service Ålen
Tlf.: 72 41 52 45
B. Kirkhus Bilverksted
Tlf.: 72 41 51 61

Fjellsola solarium
i Ålen Senter fyller 10 år
Gamle og nye kunder er velkomne innom,
for hos oss skinner sola alltid!
Åpningstider:

Man - Fre: 09.00 - 20.00
Lør:
09.00 - 18.00
Søn:
Stengt

7380 Ålen
Org.nr. 987 396 261 MVA

Tlf.: Viking 917 49 101

- Ålen
Åpningstid: 9-20 (9-18)

Haltdalsstuggu
Selskaper - Møter
Catering

Trenger du hjelp med:
- Tomtearbeider?
- Veiarbeider?
- Fjellarbeider?
- Vann og avløpsarbeider?
- Nydyrking

Utfører også
leveranser av div.
masser i flere fraksjoner, og kan utføre
andre anleggsrelaterte tjenester.

Ta kontakt med

Tlf. 908 57 506

M. Bjørgum Maskinstasjon AS
7383 Haltdalen - Telefon 72 41 64 90 - Fax 72 41 77 86 - Mobil 97 65 97 72/73/74

v/May Petra Hov
Tlf. 72 41 55 80 • Mob.: 482 33 245 • 7380 Ålen
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Toalettvogner
til leie
FIAS tilbyr utleie av doble,
vinterisolerte toalettvogner for
byggeplasser og arrangementer.

– Må du, så må du!
Tlf.: 62 49 48 00 s www.ﬁas.no

Leverandør
av
økologiske
kjøttvarer
til NM i orientering

CCpbb\k`cd\[ED$lbX)''0
ppbb\k`cd\[ED$lbXX)''0

Gården ligger i Haltdalen og har salg av økologisk anguskjøtt
direkte fra eget gårdsutsalg. Nytt av året er egenproduserte
hamburgere og pølser.

For bestilling ring
72416361 eller
mobil 48276499,

uuu,nmucj,lm
uuu
,nmucj,lm

Ellen og Jan Håvard

Sollie Bygg AS
976 52 474 - 414 03 096

KJØLETAK
INTEGRERT VENTILASJON

Lilleakerveien 31, 0283 OSLO
Tlf. 22 06 16 90 Faks. 22 06 16 91
Mail: oslo@meta-as.no
Hjemmeside: www.meta-as.no

METALLHIMLINGER

Revisjon og rådgivning
BDO Noraudit er en revisjons- og rådgivningsvirksomhet med kontorer over hele Norge.
Hos BDO Noraudit treffer du folk som har
spesialisert seg på å se bak tallene. For å se hvor
mulighetene ligger.
For mer informasjon om våre tjenester, ta
kontakt med en av våre medarbeidere , eller
besøk oss på www.bdonoraudit.no

BDO Noraudit Midt-Norge AS, Avd. Støren
Moøya, Postboks 49, 7291 Støren
Tlf.nr 72 43 40 20, fax 72 43 40 21
Ingrid.Gjersvold@bdonoraudit.no
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Jeg ønsker å abonnere på

BREV

Kryss av i ruten som passer

kr 320,kr 640,-

ARBEIDETS RETT AS

kr 1220,-

Navn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Svarsending 9024
0098 OSLO

✃

❒ Kvartal
❒ Halvår
❒ År

Adr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postnr.: . . . . . . . . . . . Sted: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tlf.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LOKAL STØTTESPILLER

STR

ØM

Om du er aktiv o-løper eller bare
setter pris på rekreasjon i naturen,
strekker Statskog seg langt for
å gi deg gode naturopplevelser
på statens grunn.
ELEKTRIKER

Vi har over 60 utleiehytter og legger
til rette for det allmenne friluftslivet
i hele landet.
Se våre jakt- og fisketilbud på
inatur.no – finn inspirasjon på hele
Norges turportal, godtur.no
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God tur!
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Holtålen - årets trønderske
idrettskommune 2008
Linda Borren
Holtålen er ei lita bygd midt i Norge, omkranset av fjell og vill natur. Her kan du finne både
laks og elg, multer og tyttebær. Men i følge
Arne Scheie er det også noe annet som
befinner seg her i dalførene. Noe du ikke
finner hvor som helst. Arbeidsklærne fra
gamle tider med slit i gruvene er nå byttet ut
med treningsklær og joggesko. Si hei til Norges 2000 sprekeste innbyggere.

idrettskolen er å stimulere til allsidighet,
opplæring i grunnleggende motoriske ferdigheter, i tillegg til at det skal være lekbetont. Senere står barna ovenfor et hav av
muligheter når det gjelder idretter. Håndball, fotball, ski, turn, sykkel, alpint, orientering, dans… Ofte er barna med på mange
idretter samtidig. Blant de voksne er orientering populært, og mange bruker fritida si
på lange skiturer eller fjellturer. Her i Holtålen er vi omgitt av vakker natur, og det er noe
de fleste vet å benytte seg av.

Yrende aktivitet
Idrettsengasjementet er stort i bygda, og
masse arbeid legges ned for at de unge skal
få smaken på idrett allerede fra de er små. De
minste barna har mulighet til å være med på
Idrettsskole for barn, hvor de får en smakebit på forskjellige idretter. Målsettingen med

God dugnadsånd
Gjennom ett år er det mange idrettsarrangementer som går av stabelen i Holtålen. Her
kan vi for eksempel nevne den tradisjonelle
fjellorienteringa over 2 dager, Hessdalslia
Opp, Øyungen Rundt, Aunegrenda rundt,

Gaula
Kilde til liv,
næring og
avkobling
Tekst: Håvar Sørdal
Gaula har sitt utspring i Gaulhåen (821
moh) i Gauldal statsallmenning i Ålen. Holtåen kommune ligger øverst i Gauldalen
som har tatt navnet etter elva. Gaula renner
ut i Trondheimsfjorden ved Leinstrand.

Gaula og sidevassdragene ble i 1985 underlagt varig vern. Det vil si at utbygging til
vannkraft ikke kan skje.
Likevel finnes det to kraftverk i Holtålen. Det
er Rødbergfossen i Haltdalen som ble bygget i 1938 og som ligger i et sidevassdrag, så
er det Gaula kraftverk i Ålen. Sistnevnte ble
bygget for å gi strøm til gruvedrifta i Killingdalsgruva. Begge kraftverkene er modernisert og ombygd i nyere tid. Gaula Kraftverk
hadde nyåpning i sommer.
Etter at gruvedrifta ved Killingdal ble lagt
ned i 1986, var avrenning av giftstoffer fra
gruvedrifta til elva et stort problem. Elva var
tidligere så forurenset at det ikke levde fisk i
de øverste delene av vassdraget.
I samarbeid med myndighetene har Holtålen kommune fått kontroll over utslipp og
avrenning. Elva og vannkvaliteten er bra og
store mengder laks tas opp av elva årlig.
Gaula har de siste årene vært en av landets beste lakselever. I fjor ble det fisket ca.

44 tonn laks i elva.
Ringvirkningene av laksefiske langs Gaula gir betydelige inntekter. I 2006 ble verdiskapingen av laksefiske stipulert til over 100
millioner kroner.
I dag stopper laksen sin vandring i Gaula
ved gamle Eidet bru, nederst i Ålen. Her er
fossen så stor at den ikke kommer lenger.
Holtålen har etter mange års arbeid fått
tillatelse fra myndighetene til å foreta
begrenset sprengning i fossen for at laksen
skal komme lenger opp i elva. Den vil da
stoppe ved Ea-fossen, hvor det er planlagt
laksetrapp.
Når dette er gjennomført vil laksen kunne svømme gjennom hele Ålen.
I og med at villaksen etter hvert er en truet art, vil dette grepet bedre laksens levekår
i Gaula.
Historisk sett har elva også hatt stor betydning for gruvedrifta i regionen. Vannet fra
elva har drevet mange vasshjul i smeltehyttene som smeltet kobbermalm fra Røros
kobberverk.
Elva har vært, og er en livsåre for vårt samfunn i flere betydninger. Den gir oss strøm,
den gir inntekter i form av turisme og fiske,
det er der vi bader på varme sommerdager,
den gir oss frodige landbruksarealer, og den
gir oss ro og fred i sjela når vi sitter på en stein
og ser den flyte forbi.

Jenteløpet, Sykkelkarusseller… I tillegg til
mange flere små eller store arrangementer.
For å få dette til å gå rundt, er man avhengig av at lokalbefolkningen stiller opp og tar i
et tak. Det er innbyggerne flinke til, enten det
handler om tidtaking eller blanding av saft.
En liten kommune som Holtålen er avhengig av noen som står på litt ekstra, og utover
dugnadshjelpen har vi personer som utfører en stor innsats innenfor deres interesseområde. Mens noen engasjerer seg for å få
til perfekte skiløyper, brenner noen mer for
turnerne. Marit Stene er et eksempel på en
som har stått på for idretten sin. Håndballen er det som står hennes hjerte nærmest.

Årets trønderske idrettskommune
For innbyggerne i kommunen var det stort
å bli nominert til Årets Trønderske Idretts-

kommune 2008 og mange tok turen inn til
Trondheim i håp om at vi skulle vinne. Også
Steinkjer og Oppdal var nominert, men til
stor jubel fra oss var det Holtålen som stakk
av med den gjeve tittelen. At vi blir sett og får
ros for det arbeidet som blir lagt ned, både
av ildsjeler, trenere, foreldre, klubber og utøvere er en stor kompliment. Dette sa prisutdeler Arne Scheie om kommunen vår: ”Holtålen kommune satser hardt på fysisk aktivitet både på skolen og blant voksne innbyggere. Det har blitt bygd treningsanlegg
for skiskyting og et skoleområde for fysisk
aktivitet. Skal arrangere NM i orientering
neste år og har unge skiløpere i ungdomstoppen.Holtålens 2000 innbyggere er trolig
Norges 2000 sprekeste”
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Asbjørn Eidet
Levering av
* Grus
* Sand
* Singel

* Mur- og pussand
* Samfengt fyllmasse

Grus og pukk fra Reitan grustak
Utfører alt i

Arv og skifte
Altfor mange kvier seg for å snakke om eller tenke på arv
Arveoppgjør er ofte kompliserte. Hos oss er gode råd gratis. Vi gir råd du har råd til og
behov for, og vi forteller hvilke pensjonsalternativer som gagner deg og dine. Overføring av formue til barn og barnebarn, forskudd på arv, gaver, uskiftet bo, pensjonssparing; vi har mye å snakke om!
Kontakt oss
Våre rådgivere finner du på DnB og NORs kontorer over hele landet, på Vitals egne
kontorer og hos våre autoriserte representanter.
Mer informasjon finner du på www.vital.no
Du kan også kontakte vårt kundesenter på telefon 05226 eller kundesenter@vital.no
Vital gjør fremtiden enklere
Vi støtter idrett og kultur fordi det gjør noe med vår egen kultur

Med blomster fra

* Graving
* Planering
* Transport
* Grøfting

* Masseforflytting
* Grusproduksjon
* Snøbrøyting
* Sandstrøing

Sentral godkjenning
Godkjent for ansvarsrett
7380 ÅLEN
tlf. 72 41 52 30 - Mobil 995 55 222 - 995 55 333
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Møt jenta bak NM-logoen
tanke på jobbsøking fordi jeg da kan vise til
ett praktisk prosjekt som er gjennomført i
virkeligheten, og ikke bare er en tenkt skoleoppgave, smiler hun. Logoen tar utgangspunkt i rypa som vi har i kommunevåpenet
vårt. Marit forteller at det var et krav/ønske
fra NM-komiteen om å implementere den
med. For å gi logoen en kobling mot orienteringssporten, formet hun den som en opost med bildet av rypa på midten. Et par
måneder etter fikk Marit og hennes medstudenter ved Høgskolen i Gjøvik i oppdrag
å lage Ski-NM 2009 på Gjøvik og Raufoss, sin
visuelle identitet. Der nådde hun ikke helt
opp, men erfaringen fra arbeidet med NMuka i orientering kom godt med.

Samarbeid med Røros Tweed
Linda Borren
Marit Sivertsvold er en talentfull dame. Det
er hun som står bak logoen for NM-uka
2009, og jammen har hun ikke designet NM
– pleddene fra Røros Tweed også!
Da 22- åringen fra Ålen ble utfordret til å
bidra med et eget logoforslag, var hun ikke
sen med å kaste seg på. – Det er en unik
mulighet jeg har fått ved å delta i denne konkurransen. Seieren er betydningsfull med

Etter at hun vant logokonkurransen, fikk hun
også et nytt og spennende oppdrag fra komiteen og de som var ansvarlige for premiene.
De ønsket seg designede pledd med motiv
som var relatert til orienteringssporten, og
også her briljerte Marit med sine ferdigheter. - Jeg hentet inspirasjon fra et kartutdrag
i vår egen kommune. Det var en god del
timer med prøving og feiling som skulle til
før jeg kom fram til det endelige resultatet,
men det var utrolig lærerikt på alle vis! Ut i
fra kartet er det bare høydekurvene som står
igjen, med halvdelen av et kompass lagt over

seg. Navigasjon og terreng er to stikkord jeg
forankret i pleddenes design. Dette var et
helt nytt materiale for Marit å jobbe med, og
gav henne utfordringer i form av tekniske og
produksjonsmessige krav. Hun uttaler at det
var vanvittig gøy å få prøvd seg på noe nytt,
og at det er et fint prosjekt å vise i porteføljemappen sin. - At jeg fikk muligheten til
både logodesign og pleddesign setter jeg
utrolig stor pris på!

Utdannet grafisk designer
I vår avsluttet hun de treårige studiene ved
Høgskolen og fikk tildelt bachelorgrad i
Mediedesign. Hun tar sikte på å jobbe som
grafisk designer og har i sommer jobbet som
reprodesigner hos Bekken og Strøm AS på
Gjøvik. - I kreative yrker kan man aldri bli
utlært, og over tid ser man stadig at det er
rom for forandringer. Det er det som gjør at
man utvikler uttrykket sitt. sier Marit. Hun
kommer til å prøve seg i arbeidslivet som
grafisk designer, men kunne også gjerne tenke seg å lære mer om hvordan man kan
utvikle sin egen kreativitet, ideutvikling og
selvutvikling.

Godt forhold til orientering
På fritida passer hun på å koble av med gode
venner, være ute i naturen og å holde seg i
form. - Jeg liker å farte rundt omkring, både

Gammelgården
– Holtålens tusenårssted og Armfeldts karoliner

Den gamle prestegården i Haltdalen,
som ble bygd rundt 1700, har vært arena for mange historiske begivenheter.
Gammelgården er navnet på folkemunne, - nå er den etter å ha vært
brukt til mange forskjellige formål blitt
valgt til kommunens tusenårssted
sammen med Haltdalen nye Stavkirke. Her klarer driftige dugnadsfolk å
holde åpent i sommermånedene og i
jula med kafédrift, husflidsutsalg og
omvisninger på gården og i stavkirka.
Det gamle gårdstunet ligger nydelig til nede ved hovedveien og bør
være et naturlig stopp for de mange
veifarende. Ute på tunet ligger to gamle bur fra 1700 og 1800 tallet, samt en
nydelig anlagt urtehage.

De mange forbipasserende er sikkert ikke klar over at det for ca 300 år
siden utspant seg et drama på liv og
død nettopp her. Det var rundt juletider i 1718, generals Armfeldts karolinere var på full retrett oppover Gauldalen etter å ha mislyktes i å innta
Trondheim. Ca. 10000 utsultede,
utmattede og dårlig utstyrte soldater
slo julenatten leir på elveisen nedenfor prestegården. Gårdene rundt ble
plyndret for mat og ved, sjøl trekorsene på kirkegården ble brukt til båltenne. Julemorgens gudstjeneste ble
holdt der nede i kulde og stor redsel
for hvordan ferden skulle ende. Generalen sjøl lå inne på loftet i Gammelgården.

Retretten gikk over kjølen til Aunegrenda og over fjellet Bukkhammeren
der de første 300 soldatene bøtte med
livet, så ned til Tydalen som hæren forlot nyttårsaften og la i veg videre mot
Handøl i Sveige. Dit kom de første soldatene etter tre døgn i snøstorm og
sterk kulde. Den største kjente katastrofen på norsk jord var et faktum.
Totalt over 3000 soldater mistet livet.
Gammelgården er et av de såkalte
Armfeldtsenter der en kan få informasjon om felttoget gjennom filmer,
brosjyrer og utstilling. Har du tid en
sommerdag så sving opp vegen ved
Stavkirka og Gammelgården og la deg
innfange av stemning og gode sanseinntrykk!!

Marit Sivertsvold
innenlands og utenlands. Ellers leser jeg gjerne fagbøker og magasiner for å oppdatere
meg på trender i tiden. Når det gjelder orientering er Marit velvillig med. Hun forteller at hun i fjor deltok i trimklassen under
todagers fjell-o sammen med søsteren og
samboer, og ellers har vært med på trim- orientering da hun var litt yngre. - Det var kjempegøy og ikke minst er det god trening å ferdes ute i naturen! Så når NM-uka begynner,
er Marit på plass som tilskuer. Dette er noe
hun selvfølgelig ønsker å få med seg!
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Vi støtter NM uka i orientering og ønsker
alle deltakere, publikum og arrangører LYKKE TIL.

Ikke stopp abonnementet
når du er på reise
– nå tilbyr vi gratis eAvis til våre abonnenter

eAvisen er en elektronisk utgave av papiravisen,
der du kan lese og bla på vanlig måte. Du kan stoppe
leveringen av papiravisen hjem til deg når du er på reise,
og kun motta eAvisen. Fra nå av er dette en del av vår
service til deg som er abonnent. Det er ikke mulig å tegne
et eget abonnement på eAvisen.
Gå inn på kundeservice.adressa.no for å lese eAvisen.
Har du spørsmål om eAvisen ta kontakt med
kundeservice@adresseavisen.no eller ring 07200.

Salg av pukk
Alle regnskapstjenester
for NM-uka
er utført av:

Mesta Stein as er etablert i Holtålen
med Reitan Pukkverk.Vi tilbyr pukk til
konkurransedyktige priser
Ta kontakt med Stig Håvard Freland
på telefon 959 18 607
www.mesta.no

FÅR FOLK FRAM
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Premier til årets NM i orientering
Gerd Bjørgård
Som seg hør og bør er det en egen premiekomité
for å ta seg av den viktige oppgaven med å finne
fram til hvilke premier som skal anskaffes, og
hvem som skal lage dem.
Eva Eggen Angen er leder i premiekomiteen, og hun
sier at de tidlig bestemte seg for at Røros Tweed
skulle utfordres til å komme med forslag til premier. Det kom et forslag om å lage store pledd,
mellomstore pledd, puter og sitteunderlag, - alle
med samme mønster. Dette mønsteret ble designet av Marit Sivertsvold som også har laget NM
logoen. Premiekomiteen er veldig glade for at produktene fikk et slikt lokalt tilsnitt, - mønster laget
av en ålbygg og premiene produsert på Røros.
Den andre produsenten av premier er enda mer
lokal, - nemlig ei syforening i Haltdalen. De har
påtatt seg å strikke 110 par votter før O-NM starter.
Siste nytt tyder på at dette er i boks. Det er fem
damer som strikker på spreng, Oddrun Gundersen,
Sølvi Halvei Rønning, Sissel Ranøien, Grethe Brørs
og Liv Kari Melien. Dette er nok et helt spesielt prosjekt for syforeninga, for som andre «moderne»
syforeninger har de mange andre sysler. Blant
annet drar de på revyfestival med mannfolka hvert
år. Der er det vel heller lite strikking vil jeg tro. Men
fine votter blir det nå i alle fall. De strikkes i fritidsgarn, og er i utgangspunktet ganske store før de
toves ned til riktig størrelse.
Felles for valget av premier er tanken om at dette
kan være noe som også ungdom kan sette pris på og
ha nytte av. Det blir oftest nok av tallerkener og plaketter i premiehylla. Det er vel ikke av veien å få en
premie som varmer.
Ellers har vår lokale blomsterforretning, Fjellblomsten, vært svært velvillig både når det gjelder
prisnivå og levering av blomster til seremoniene.

Sølvi viser stolt fram et ferdig eksemplar. Fv: Sissel, Sølvi, Oddrun og Grethe. Liv Kari var ikke til
stede da bildet ble tatt.

Så her gjelder det å springe fort og finne riktig
vei, - da blir det kanskje pledd fra Røros Tweed, tovavotter fra Haltdalen og blomsterbukett fra Fjellblomsten i Ålen. Lykke til!

Pledd og sitteunderlag: Lageret på
Røros Tweed inneholder ett sant
mangfold av produkter i alle farger,
former og mønster. Jeg ble geleidet
inn og fikk se de ferdige pleddene
og sitteunderlagene som skal bli
premier under NM i orientering.
Mønsteret som sees på bildene er
virkelig ”midt i blinken”. Kartet brer
seg utover, og over det hele ser vi
kompassets runding i forskjellige
varianter. Det var umulig å fotografere hele det store pleddet – det må
sees og tas på for å bli gitt full rettferdighet. Opphavskvinnen til design av mønster fortjener all honnør.
Disse premiene vil bli godt mottatt.
Røros Tweed er også veldig godt fornøyd med produktet, og er glade for
å ha fått denne bestillingen.

Tovavotter: Her er et knippe tovavotter , resultat av syforeningas arbeidsiver. Det er votter i forskjellige størrelser og farger, – noe for enhver smak
og ”handstørrelse”. Arbeidet har gått fint, og uten at noen har angret seg
for oppdraget, sier en av de driftige damene Oddrun Gundersen. De har
hjulpet hverandre fram til målgang i skikkelig idrettslig lagånd.

Johan Falkbergets diktning
Orientering i livets landskap
Johan Falkberget (1879-1967) er den største dikteren og fortelleren fra distriktet vårt.
Nettopp til bygdene Haltdalen og Ålen, i dag
Holtålen kommune, legger han handlinga
i noen av sine mest kjente verk. Med stor rett
kan vi si at NM-løypene i orientering går i
til Falkbergets rike.
Johan Falkberget ble født på Rugldalen, like
sør for grensa mot Ålen. Han arbeidet til han
var 27 år gammel ved Nordgruvene, vest for
Rugldalen. Da brøt han opp og forsøkte å
leve av sin penn, som journalist og forfatter.
Han og familien bodde lenge i hovedstaden,
men i 1922 overtok han farsgården og bygde
opp sitt eget hjem på Ratvolden. Her kan
turister besøke
dikterhjemmet, eller ta turen opp til Kongens og Arvedal gruver, der An-Magritt henta malmen, eller Christianus Sextus gruver
og Muggruva, som også står sentralt i forfatterskapet.
Ved siden av de små fjellgårdene er det
gruvedrifta og jernbanen som historisk sett
har skaffa levebrød til folk her. Nå er gruve-

drifta historie, men stenene i landskapet og
enkelte bygninger ved gruvene taler sitt
språk. Gjennom historiebøker og ikke minst
Falkbergets diktning kan vi følge gruvehistoria helt tilbake til midten av 1600-tallet.
Det mektige Røros Kobberverk var en av landets største industribedrifter, som strakte
sine armer langt utover og skapte velstand
for aksjeeiere i Danmark og Trondheim, og
levebrød, men også tungt slit, for lokalbefolkningen.
Verket «Den fjerde nattevakt» (1923) er
kjent som den store Røros-romanen, men i
flere av bøkene sine vender Falkberget blikket nordover fra Rugldalen, mot Holtålen.
Tidlig i forfatterskapet kom fortellinga om
Eli Sjursdotter (1913), ei ungjente som forelsker seg i en svensk soldat. Denne soldaten
var å betrakte som fiende; han overlevde det
tragiske Armfeldttoget, der 3000 svenske og
finske soldater vinteren 1718/19 frøs i hel i
Haltdalsfjella og i Sylfjella. Utstillinger i Haltdalen viser dette.
Falkberget går tilbake til 1600- tallet i sitt
storslåtte romanverk «Nattens brød»- for-

tellinga om malmkjørersken og nydyrkeren
An- Magritt. Hun frakter malm fra Rugldalen til Tamlaget smeltehytte omtrent på grensa mellom Ålen og Haltdalen, i romanen kalt
Cornelia smeltehytte. Her rydder hun også
en liten gård, Kiempeplassen. Verket kan bl.a.
leses som en hyllest til slitets kvinner. Falkberget brukte ca. 20 år på romanserien, og
var 80 år da han fullførte siste bind, for 50 år
siden i 2009. I senere tid er ”Nattens brød”
både filmatisert og dramatisert.
Falkberget var en seriøs forfatter, men i
«Bør Børson»(1920) slår han seg løs med ironi og saftig humor. Handlinga er lagt til
Olderdalen, som minner mistenkelig om
våre bygder!
Musikalen om Bør ble det store gjennomslaget for Rolv Wesenlund.
Falkberget har skrevet noen fantastiske beretninger om å gå seg vill, særlig i snøstorm.
Da er det umulig å skille mellom øst og
vest, ja opp og ned! Avsnitta burde ha vært
obligatorisk lesning for orienteringsløpere!
Noen personer hos Falkberget går seg vill
på andre måter, enten det skyldes trasige

livsbetingelser eller «slett karakter». Men
framfor alt er kristensosialisten Falkberget
en heltedyrker og stifinner, som ser det
som sin livsoppgave å hjelpe menneskene å
orientere seg i det han kaller «den vanskelige og svære livskampen». Hans helter, som
An-Magritt, har et ukuelig pågangsmot, og
de er personer som gjennom prøvelser utvikler seg til å bli medmennesker. Solidaritet,
nestekjærlighet og barmhjertighet, «en stjerne i hjertet», er slike helteegenskaper. Kjære
orienteringsløper, tenk litt på dette, (iallfall
når løpet er over!) og finn fram til noen bøker
av Falkberget. Begynn gjerne med de små
fortellinger, og orienter deg videre mot det
som er stor verdenslitteratur. Da har du en
god guide i livets landskap. Eller for å si det
med Wergeland:
Se nøie efter dit Kompas!

I Hjernekassen ligger det.
Det pege maa paa sandt og ret.
Lykke til!
Hilsen Rolf Engan

22

Andreas Volden Evensen
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Idrettstalenter
i Holtålen

trum, jeg synes kanskje kommunen også
kunne vært med på å gi støtte til unge som
tar eget initativ (som Team Nåva for eksempel) for å arrangere forskjellige konkurranser og treninger, sier han.
Evensen skulle ønske han hadde mulighet til å bidra mer selv overfor kommunen.
- Skulle gjerne vært med på å skape et mer
bredt idrettstilbud med boksing igjen, men
for øyeblikket har jeg ikke nok tid til både å
trene selv, trene unge boksere på Melhus,
studere og jobbe. Det får bli når jeg virkelig
har tid til å farte litt imellom!
Alder: 23
Bosted: Trondheim/Haltdalen
Idrett: Boksing
Meritter:
• Norsk juniormester og seniormester i sin
første sesong 2002/2003
• Seniormester i 2004 og 2005
• Tidenes yngste norske vinner av Norway
Box cup i 2004
• Bronse i nordisk 2003
• Sølv i nordisk 2004
• Vinner av en rekke halvstore turneringer i
Danmark, Sverige og Finland.
Andreas Volden Evensen satser hardt på karrieren som proffbokser. Han bruker opp mot
24 timer i uka på trening, og opp mot 32 når
det nærmer seg kamp.
- Mye av treningen går ut på få kroppen
til å beherske alle temposkiftene som foregår i en kamp. Min neste kamp blir vel på 810 runder, og da gjelder det å ha god kondis.
Det er faktisk ikke bare enkelt å holde konsentrasjonen oppe og være skarp i åtte
runder dersom pusten ikke holder. I tillegg
blir det mye presisjonstrening, "stille inn siktet" og teknikk, sier Evensen.
- Noe som også er viktig når det nærmer
seg kamp, er å trene seg opp mentalt. Da
bruker jeg mye tid på psykologiske metoder,
selvprat og holde negative tanker borte, sier
han.
Evensen trener et par timer hver eneste
formiddag, og har boksetrening på kveldstid. Da bruker han gjerne et nytt par timer i
ringen. Dersom det nærmer seg kamp, er
han i bokselokalet både på formiddag og
ettermiddag.
Evensen har hatt svært stor framgang i
ringen, og har jobbet seg opp mot proffbokserstatus, noe få i Norge har. Det beste
idrettsminnet han har, er fra Norway Box
Cup i 2004.
- Da fikk jeg en slags heltestatus i bokseNorge, og mye god omtale i trønderavisene.
Jeg skadet høyrearmen i semifinalen, og vant
finalen med 1 1/2 arm. Hodet mitt var nok
ikke helt innstilt på forhånd på at dette skulle jeg klare, for i boksing er det en fordel at
begge armene fungerer skikkelig! Så mye av
grunnen til at dette er det beste idrettsminnet mitt, er at jeg klarte å komme over den
mentale kneiken og vinne over en som hadde dobbelt så mange kamper som meg.
Da Evensen begynte med boksing, var
målet å bli best. Det er det fremdeles.
- Men målet for sesongen må vel være at
komme inn på EBU (European boxing Union) sin rankingliste, som gjør at veien mot
en EM-kamp ikke behøver å være så lang. Da
må det vinnes kamper mot gode motstandere, sier han.
Proffbokser Evensen startet karrieren i
gymsalen i Haltdalen, og har fremdeles god
tilhørighet til hjemkommunen.
- Holtålen kommune sitter med mye
kompetanse på forskjellige felt i idretten;
Kjell Ove Oftedal, Gunnar Bjørgård, Lars
Aksel Nygård, kanskje også meg selv og sikkert enda flere, sier han. Noen tips har han
likevel til moderklubben.
- Jeg mener at det er viktig å faktisk skille
de som vil holde på med idretten for å
mosjonere og ha det sosialt, og de som faktisk vil konkurrere og trene mer seriøst og
dedikert. Jeg mener ikke å skille dem til forskjellige treningstider eller dager, men i oppfølging både på og utenfor trening. Kommunen har vært flink til å sette idretten i sen-

Kristin Gjære

Alder: 19
Bosted: Elverum/ Ålen
Idrett: Langrenn
Meritter: Hovedlandsrenn for 15-16-åringer i Alta
Kristin Gjære har vært en av kommunens
fremadstormende unge skitalenter i årevis,
og har oppnådd gode resultater. I år har hun
imidlertid lagt karrieren en smule på vent.
- Jeg har nettopp begynt i forsvaret, og
holder derfor til ved rekruttskolen HMKG (
Hans Majestet Kongens Garde) ved Terningmoen leir på Elverum, forteller hun. Det
kan være vanskelig å kombinere med tung
idrettssatsing.
- Det siste året har jeg ikke satset aktivt på
langrenn, men jeg har holdt meg litt i form,
sier hun. Status blir det samme i år.
- Siden jeg dette året er inne i forsvaret,
blir det vel ikke noen aktiv satsing dette året
heller. Men man får jo holde formen ved like
her, sier hun.
Hva hun tenker videre framover når det
gjelder idrettssatsinga, er foreløpig en smule uklart.
- Man får ta ting som de kommer, og jeg
satser nok videre dersom det blir nok tid og
nok overskudd, sier hun. Foreløpig er det
Hovedlandsrennet i Alta i 2006 som er hennes største idrettsminne.
- Det vil aldri bli lett å glemme.

Magnus Moholt

Lillian Holden

(uoffisielt NM for 14-15åringer)
• 3 Sølv fra junior-NM
• 11 KM gull.
• Vinner av Sør-Trønder cupen sammenlagt 6 år på rad (2004-2009)
Magnus Moholdt har ett hovedmål for årets
sesong, og det er å komme til junior-VM i
Tyskland.
- Det er mange menn som kjemper om få
plasser, men jeg har vist før at jeg er en av
dem som er med i kampen, så hvorfor ikke
satse på det da?, spør han. 19-åringen satser
for fullt på idretten sin, og bruker så å si hele
sin hverdag på å bli best mulig på ski.
- På sommeren trener jeg veldig mye, for
det meste rolig mengdetrening. På høsten
trener jeg like mye, men en del hardere økter,
forteller han. I sommerhalvåret trener han
alt fra to til fem timer om dagen.
- Derfor blir det liten tid til sommerjobb,
når jeg i tillegg trenger hvile og restitusjon
for å ''fordøye'' treninga mest mulig, forteller han.
- Når vinteren kommer, går jeg litt ned på
mengden for å få mer overskudd, sier han.
Mye av treninga på sommerstid driver
Moholt alene, men i år har han fått en treningskompis i broren Even, som også holder
et høyt nivå.
- Det gjør at jeg får god matching på trening. Men det er også like viktig å trene en
del for seg selv, og ikke være avhengig av
andre. Jeg driver jo tross alt en individuell
idrett, så mange kan vel si at jeg er en liten
egoist iblant, smiler han.
- Men det henger vel sammen med at jeg
driver med denne typen idrett, og da må
man være litt egoist dersom man skal nå
opp, sier han.
Foruten den individuelle treningen, går
Moholt på Heimdal videregående skole.
- Det har vi fellestreninger på tirsdager,
torsdager og fredager, og når skolen starter
opp har vi fellestreninger med Ålen IL i helgene, forteller han.
Moholt har mange meritter å se tilbake
på, til tross for sin unge alder. Men ett idrettsminne utpeker seg likevel.
- Mitt beste idrettsminne er nok fra junior-NM i 2007 da jeg tok sølv på ti kilometer
klassisk. Det var en slik type renn der jeg kunne gått ti kilometer til uten at det hadde kostet særlig flere krefter, forteller han.
Moholt klatrer raskt oppover på den
nasjonale stigen, og håper på å kunne nå
toppen etter hvert.
- Ambisjonene mine fremover er å etablere meg som en toppløper nasjonalt på
seniornivå. Klarer jeg det, vet jeg også at jeg
er en av de beste i verden, siden nivået i Norge er såpass høyt. Det store målet er å gå et
VM, sier 18-åringen.
Selv om Moholt går på skole i Trondheim,
jobber han tett mot moderklubben Ålen IL.
- Å drive med idrett i Ålen er meget bra
med tanke på treningsmulighetene. Vi har
fjellet, hvor det er perfekt å løpe langturer i
seigt terreng, samt at vi har lite trafikk på
veiene. De er gode å ha til rulleskiøktene.
Også har vi ei rulleskiløype i Haltdalen som
er fin å bruke til skøyteøkter, sier han.

Alder: 19
Bosted: Trondheim/Ålen
Idrett: Langrenn
Meritter:
• KM-gull 5 km klassisk
• KM-gull Johan Falkbergets minneløp
• KM-sølv stafett
• 9. plass jr.-NM, 10 km klassisk
Tove Hegseth lå et stykke nede på resultatlistene da hun begynte med langrenn, men
nå er hun blant fylkets beste utøvere. Hegseth har talent til å nå svært langt, og satser
også hardt på idretten.
- Jeg trener cirka 10-15 timer i uka, og forsøker å trene variert. Jeg liker å løpe i skog og
mark i Ålen, og går så mye jeg kan på langrennsski og rulleski, og så sykler jeg mye.
Bruker også en del ballspill i treningen når
dette lar seg gjøre, både for å gjøre treningen morsommere og allsidig. Har stor tro på
allsidig aktivitet, selv om det er langrenn jeg
driver med, forteller Hegseth.
Gjennom klubben har hun to fellesøkter
i uka. Mens hun var elev på Røros videregående skole, hadde hun også to økter organisert aktivitet.
- Ettersom langrenn er en individuell
sport, blir det at man trener mye alene. Ettersom jeg har begynt på ny skole, på idrettslinja på Heimdal, vil jeg tro at det blir en del
mer fellestrening det neste skoleåret, sier
hun.
Hegseth har sin første palltopp som
idrettsminne nummer én.
- Beste idrettsminne må være da jeg tok
min første seier i ST-cupen. Klassisk sprint.
Det var et spennende oppgjør, som ble
avgjort på fotofinish. Jeg var lenge blant de
nederste på resultatlista i den tiden jeg
begynte å gå på ski, og derfor sitter det ekstra godt i minnet da jeg tok steget helt øverst
på pallen for første gang.
Hegseth har ambisjonene for idrettskarrieren klart for seg.
- Det store målet må vel være å få mest
mulig ut av idretten, og forhåpentligvis gjøre det så godt at jeg en gang kan leve av å gjøre det jeg liker best!
Målet for sesongen er imidlertid å være
med og kjempe om gode resultater både på
fylkesnivå og nasjonalt nivå. Det gjør hun
gjennom Ålen IL.
- Ålen støtter godt opp om alle idrettsutøvere i alle aldre. Ved å gi dem tilbud om å
være med på ski, fotball, håndball, turn og
andre idretter, og samtidig stille med gode
trenere og lagledere, er bygda med på å finne
fram til et talent i alle. Ettersom vi er ei lita
bygd, er det ekstra flott at alle idrettene samarbeider slik at utøverene får mulighet til å
delta på alt av aktiviteter. På denne måten
får unge utøvere en mulighet til å trene allsidig, noe de vil få igjen for når de blir eldre,
sier hun.
For hennes egen del er også Ålen IL et
godt klubbvalg.
- Ålen har en fantastisk natur å trene i, noe
som mange av idrettsgrenene vet å utnytte
seg av. Bygda gir stor støtte til talentene ved
å bruke tid og penger på å gjøre treningsforholdene i bygda enda bedre, avslutter hun.

Joachim Moholdt

Tove Hegseth

Alder: 19
Bosted: Ålen/Trondheim
Idrett: Langrenn
Meritter: • Ett sølv fra Hovedlandsrennet

Alder: 20
Bosted: Ålen/ Meråker
Idrett: Langrenn
Meritter: • 3 sølv og 3 bronse i diverse
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kretsmesterskap på ski
•Tredjeplass sammenlagt i ST-Cup 2005
• Vinner av Team Sprint 2008 på Røros
• Deltager i NM og NC i 4 år i juniorklassen
Tro på det du trener på og trene på det man
har tro på, er Moholdts gulltips. Han trener
jevnt og mye, og har som sesongmål å gjøre
en god jobb med Ålen IL s stafettlag under
NM.
- Jeg bruker litt mindre tid for øyeblikket
på idrett enn hva jeg normalt har gjort. Men
fra starten av september vil jeg prøve å komme i så god form som mulig, forteller
Moholdt. I sommer har konkurranser han
har stilt opp i tæret kun på overskuddet, det
samme har treningene.
- Jeg trener vel normalt, har gode langturer og harde intervaller både på barmark og
om vinteren. Noen ganger slår man til med
litt ekstremøkter som ikke nødvendigvis gjør
kroppen eller hodet sterkere. Mitt tips er å
tro på det du trener på, og trene på det man
har tro på, sier han.
Moholdt trener mye på egen hånd, men
har også gode treningskompiser og er med
på mange organiserte økter. Han jobber mye
opp mot Ålen IL.
- Etter å ha deltatt i IL.Nor sine fellesøkter
sommeren 2009 vil jeg si at Ålen I.L opererer
etter en litt bedre treningsfilosofi, sier han.
Moholdt trener mye sammen med Magnus
Moholt, og har sitt beste idrettsminne klart
for seg.
- Så langt er det teamsprinten på Røros i
2008, da jeg og Magnus lekte oss med resten,
sier han.
- Mine ambisjoner videre i karrieren er å
prøve å gå så fort jeg kan i de rennene jeg stiller opp i. Mitt store mål er å en gang vinne
Svenukrennet, smiler han.

Moholdt bruker mye naturen og forskjellige områder i hjembygda når han trener.
- Å drive idrett i Ålen er veldig enkelt, ta
på seg skoene og løpe i vei, sette på seg rulleskiene og gå, eller kjøre til lysløypa, skitrekket eller opp på Holla og ta på seg skiene,
sier han.

Lars Peder Jensås

trening, sier han.
Noe av det største han har vært med på så
langt i karrieren, er Hovedlandsrennet.
- Ut over det har jeg ikke gjort meg så
mange tanker om ambisjoner. Jeg synes det
er morsomt å være med og drive med idrett,
sier han.
- Jeg håper jo så klart på å kunne oppnå
best mulige resultater kommende sesong,
sier han. Jensås er godt fornøyd med å være
idrettsutøver i Holtålen.
- Jeg får god oppfølging, og treningsmulighetene er veldig gode.

Ola Nesvold

Alder: 16
Bosted: Ålen
Idrettsgren: Langrenn, sykkel og litt orientering
Lars Peder Jensås har et rimelig stramt treningsprogram, med seks økter i uka.
- Da er det i tillegg én organisert trening
for uka i langrenn, sier han. I tillegg sørger
han for å få variert trening, gjennom både
lokale O-løp og sykkel.
- Jeg er med på sykkellaget til Team Nåva.
Men i bunn og grunn så blir det mest egen-

Alder:16
Bosted: Ålen
Idrettsgren: Langrenn og Sykling
Meritter:
• 2 KM bronser i Sør-Trøndelag, sprint
skøyting og langdistanse skøyting
16-årige Ola Nesvold har Norgescup-renn

som årets store mål.
- Jeg satser aktivt på langrenn og driver i
tillegg med sykling. Det blir en del treningstimer, og om sommeren er det mest
mengdetrening det går i. Utover høsten blir
det mer hardkjør, flere intervaller og lignende, forteller Nesvold.
Han driver allsidig trening, og er også med
i sykkellaget Team Nåva. Det gir mulighet til å
delta i flere ulike sykkelritt for å holde kondisjonen oppe også gjennom sommerhalvåret.
- Om vinteren går det jo slag i slag med
både sør-trønder cup og Norgescup, noe
som er nytt av året for oss førsteårs juniorer.
Nesvold løper også orientering når det
passer.
- Kartferdighetene er så som så, men det
er fin trening å springe i myr og skog, sier han.
I løpet av ei uke har Nesvold 3-4 dager
med organisert trening, både sykling og
langrenn.
- Ellers trener jeg nesten hver dag, som
regel blir det en hviledag i uka, sier han. Nesvold er godt fornøyd med treningsmulighetene han har som utøver i Holtålen.
- Blant annet har vi rulleskiløypa i Haltdalen, og vi får tidlig snø. Fjellet blir brukt
hyppig til langturer. Så her er det ingenting
å klage over, sier han.
Tre andre skiløpere er Even Moholt, Lene
Bjerkestrand og Jon Bjørgård. Even er 16 år,
men sin unge alder til tross gir han storebor
Magnus knallhard konkurranse. Even er også
en ypperlig syklist!
Lene Bjerkestrand har oppnådd svært
gode resultater, bl.a. ble hun norgesmester
i sprint-langrenn i 2007.
Jon Bjørgård er best kjent for sine resultater i langrenn med for eksempel 52-plass i
årets Vasalopp. Han sikter mot topp 10 i
kommende sesong!

«Trollongan» fra Frol satser på NM
Olve Morken
Løperne fra Frol IL i Levanger forsynte seg godt av medaljene under
de forskjellige øvelsene i juniorNM i orientering i fjor. Og under
seniorstafetten i Tromsø på slutten av sesongen, fikk ungguttene
tilnavnet ”Trollongan” av enkelte
eldre løpere.
Med en gjennomsnittsalder på 17,5
år, løp nemlig Jo Forseth Indgaard,
Ivar Lundanes og Ulf Forseth Indgaard inn til sølvmedaljer. Og langt
mer meritterte løpere fikk finne seg
i å stille bak på premieutdelingen.
Det samme Frol-laget tok senere
gull i stafetten for junior i Larvik.
Løpere fra klubben har de to siste
sesongene også kommet hjem
med 4 medaljer fra VM for junior.
Frol IL lover å stille med mange
løpere når årets NM-uke starter i
Holtålen. Vi har snakket med leder
for o-gruppa i laget, Marit Hæreid
Sandstad.
NM-uka er et av de store høydepunktene for oss i år også. Og
når NM går i Holtålen, gleder vi oss
ekstra. Bygda er kjent for gode
arrangement fra tidligere. Og så er
det en kjensgjerning at de beste
NM-ene ofte arrangeres i distriktsNorge. Vi ser virkelig fram til disse
dagene, sier Marit Hæreid Sandstad.
Hva har dere gjort for å følge opp
fjorårets sesong?
Vi har fulgt samme oppskrift som
tidligere. Elitesatsinga i klubben er
en innarbeidet del av hele virksomheten. Ingen får spesialoppvartning hos oss, selv om de høster medaljer i VM. Her må alle være
med på å dra lasset. I sommer stilte for eksempel alle juniorer og
yngre seniorer opp for våre løpere
i jente- og gutteklassene. Da invi-

terte de med seg alle sammen til ei
fantastisk treningssamling i Idre i
Sverige. Og hver uke fra april til ut
september må de samme løperne
arrangere o-tekniske treninger på
omgang. Uten en slik innsats fra
de beste, hadde vi ikke greid å drive o-gruppa.
Hvordan går det med rekrutteringen i Frol? Kommer det noen
nye løpere bak den sterke juniorgruppa?
Vi hadde med 12 løpere på Hovedløpet i år, og det dukker stadig opp
nye familier som vil prøve orientering. Vi har vært heldige og fått mye
avisomtale på løpernes prestasjoner de siste årene, så i Levanger
kjenner alle til det vi driver med.
Dermed blir det lettere å drive også.
På våre ukentlige klubbløp er det
gjerne med rundt 120 løpere, og i
turorienteringa rundt 500. Så vi klager ikke. Vi har stor aktivitet i alle
grupper, og heldigvis mange solide
foreldre og andre interesserte som
gjør en stor jobb for laget.
Frol IL har de fire siste årene
arrangert valgfag toppidrett ved
Levanger Videregående skole. Dette har vært veldig positivt for de

VM junior stafett juli 2009 - Val
Canali i Italia. Elen Katrine Skjerve løper 2. etappe for Norge som
tar sølv. Elen Katrine ble nr.
4.plass på langdistansen

løperne som satser både på skole
og idretten sin.
Ja, dette har slått positivt ut for
løperne. Når de trener så mye som
de gjør, er det viktig å passe på at
det blir tid til både skole, venner og
kvile også. Med det opplegget vi
har kjørt, har vi hatt treninger før
skolen starter, og på formiddagen
på enkelte skoledager. Dermed har
kveldene stort sett vært fri til å gjøre andre ting, forteller Hæreid
Sandstad.
Hvordan har dere forberedt dere
til NM-uka i Holtålen?
Vi startet egentlig i det små under
vintersamlinga i Spania. Vi prøver
hele tiden å bygge lag, og det sosiale betyr utrolig mye hos oss. Vi
bor alltid tett, og spiser helst oppå
hverandre. Slik har det alltid vært.
Og med en solid sosial grunnmur
vokser det opp enere som gjør det
helt store. Det siste vi har gjort av
forberedelser i år, var et par dagers
samling her i Holtålen. Her ble vi
møtt med åpne armer, og fikk god
hjelp til tre flotte økter.
Og hva er målene for NM?
Enkelte løpere hos oss har medaljer som helt klare mål. Men jeg
skjønner også at du tenker på stafetten. Der skal vi muligens sette
klubbrekord, med 5-6 herrelag og
2 damelag på startstreken. Så får vi
ta de andre resultatene som de
kommer. Vi må nok innrømme at
fjorårets sølvmedalje var i overkant. Men du verden så artig det
var! Vi får se, alle kommer til å gjøre sitt beste også i år.
Idrettsglede. NM junior 2008 i
Tromsø. Ulf Forseth indgaard har
netopp løpt inn til gull på mellomdistansen, og gratuleres av klubbkameratene Øystein Haug, Håvard Vassenden og Johan Asphjell Bjørnaas.

Noen av Frols løpere som gleder seg stort til NM-uka i Holtålen. Foran:
Runa Matberg og Ane Kjerstine Sandstad. Rekke 2 f.v. Oda Indgaard,
Elen Katrine Skjerve og Isa Mari Sandstad. Bak f.v. Simen Wold Stavrum, Ulf Forseth Indgaard, Jørgen Fiskum, Inga Sirum, Siri Hernes Jacobsen og Randi Johanne Skjerve
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Kulturprogram O-NM
Fredag 4. september

Onsdag 9. september

Arr.: Familiekonsert med Sie Gubba
Tid: Kl. 19.00
Sted: Ålen samfunnshus
Bill.: Kr 50,Arrangør: O-NM v/kulturkomiteen

Arr.: Åpent i Midtstuggu
Tid: Kl. 10.00 – 13.00
Sted: Midtstuggu, Ålen
Arrangør: Ålen pensjonistforening
Arr.: Sponsortreff (lukket).
Kulturinnslag v/Jørgen Nyrønning
Tid: 19.00
Sted: Haltdalen samfunnshus
Arrangør: O-NM v/sponsorgruppa

Arr.: Fest med Sie Gubba
Tid: Kl. 21.00
Sted: Ålen samfunnshus
Bill.: Kr 250,Arrangør: O-NM v/kulturkomiteen

Mandag 7. september
Arr.: Konsert i Haltdalen
Tid: 19.00
Sted: Haltdalen kirke, åpent før og etter
konserten i Gammelgården og Stavkirka
Arrangør: Haltdalen historielag, Gammelgårdens Venner og Stiftelsen Haltdalen
Stavkirke

Tirsdag 8. september
Arr.: Den Kulturelle skolesekken
Sted: Hov skole (8. - 10. trinn)
Arrangør: Hov skole/Sør-Trøndelag fylkeskommune
Arr.: Åpent i Midtstuggu
Tid: Kl. 10.00 – 13.00
Sted: Midtstuggu, Ålen
Arrangør: Ålen pensjonistforening
Arr.: «Håkki» – foredrag/kunstprosjekt
Tid: 19.00
Sted: Holtålen bibliotek, Ålen
Bill.: Kr 50,Arrangør: O-NM v/kulturkomiteen i samarbeid med Holtålen bibliotek

Arr.: Onsdagskveld i Gammelgården.
Tema: Kommunens Tusenårssted
Tid: 19.00
Sted: Gammelgården, Haltdalen
Gratis
Arrangør: Haltdalen historielag

Torsdag 10. september

Fredag 11. september
Folkeliv på arenaen, Haltdalen stadion
v/elever, barnehagebarn, Holtålen barnekor og Det Holtaalske Skieløbercompagnie
Arrangør: O-NM v/kulturkomiteen
Arr.: Åpent i Midtstuggu
Tid: Kl. 10.00 – 13.00
Sted: Midtstuggu, Ålen
Arrangør: Ålen pensjonistforening
Arr.: Tur til Stormuren, Svølgja
Tid: Kl. 17.00
Sted: Oppmøte parkeringsplass ved Øien
Gratis
Arrangør: Haltdalen historielag
Arr.: Bandmønstring, lokale band
Tid: 20.00
Sted: Haltdalen samfunnshus
Bill.: Kr. 50,- (aldersgrense f.o.m. 7. trinn)
Arrangør: O-NM v/kulturkomiteen

Arr.: Trolltjønnløpet (Publikumsløp)
Tid: Kl. 16.00
Sted: Arena Øverhaugen, Ålen
Arrangør: O-NM v/hovedkomiteen
Arr.: UTSPRING m/verdenspremiere!
Tid: 18.30
Sted: Ålen samfunnshus
Bill.: Kr 250,- inkl. mat. Salg av drikke.
(Aldersgrense 18 år)
Forhåndssalg:
Holtålen kommune, serviceenheten, 7380
Ålen, Tlf. 72 41 76 00, E-post: epost@holtalen.kommune.no
Arrangør: O-NM v/kulturkomiteen
Arr.: Bankett (lukket). Kulturinnslag v/
ballettelever fra Holtålen kulturskole
Tid: Kl. 18.30
Sted. Haltdalen samfunnshus
Arrangør: O-NM v/hovedkomiteen

Søndag 13. september

Arr.: Åpningsseremoni O-NM
Tid: Kl. 13.00
Sted: Haltdalen stadion
Folkeliv på arenaen, Haltdalen stadion
v/elever, barnehagebarn, Holtålen barnekor og Det Holtaalske Skieløbercompagnie
Arrangør: O-NM v/kulturkomiteen

Arr.: Kulturkveld med premieutdeling.
Med bl.a. Jon Østeng Hov
Tid: 20.00
Sted: Ålen samfunnshus.
Gratis
Arrangør: O-NM v/hovedkomiteen

Arr.: «Litj-visa mi» Portrett av Otto
Nielsen av Atle Nielsen
Tid: Holtålen helsesenter for beboerne
kl. 15.30.
Åpent arr. i Ålen samfunnshus kl. 18.00
Bill.: Ålen samfunnshus kr 50,-. Kaffesalg
Arrangør: O-NM v/kulturkomiteen i samarbeid med Holtålen kommune v/kultur, Holtålen eldreråd og Holtålen helsesenter.

Lørdag 12. september
Folkeliv på arenaen på Øverhaugen i Ålen
v/Ea-gjengen, Polkagrisan, Ålen spell- og
danselag, Det Holtaalske Skieløbercompagnie
Arrangør: O-NM v/kulturkomiteen
Arr.: Åpent i Midtstuggu
Tid: Kl. 10.00 – 13.00
Sted: Midtstuggu, Ålen
Arrangør: Ålen pensjonistforening

Folkeliv på arenaen på Øverhaugen i Ålen
v/Ålen musikkorps og Det Holtaalske Skieløbercompagnie
Arrangør: O-NM v/kulturkomiteen
Arr.: Avslutningsseremoni, bla. med
skuespiller Arne O. Reitan (Markering av
An-Magritt-året)
Tid: Kl. 13.30
Sted: Arena Øverhaugen, Ålen
Arrangør: O-NM v/kulturkomitee
Arr.: Den norske Kulturminnedagen,
tema: Vann. Tur til vannkanalen ved LitjSvenuken
Tid: 15.00
Sted: Oppmøte Ålen stasjon
Gratis
Arrangør: Ålen historielag

O-VM (WOC2010)
– under ett år før det braker løs i Trondheim
Nå er det mindre enn et år igjen til
O-VM åpner i Trondheim. Uken 8.15 august 2010 kommer alle verdens orienteringsøyne til å være
rettet mot Trondheim, for ikke å si
at de er i Trondheim. VM i orientering er større enn VM på ski i antall
nasjoner, det er over 40 deltakende
nasjoner som vil komme til Trondheim for å delta i WOC2010. Foruten et deltakerantall på ca 500,
regner vi med at «o-familien» vil
mobilisere maksimalt – og at det
vil komme over 5000 tilreisende
fra mange nasjoner. Dette inkluderer også VM i presisjonsorientering (Pre-O) og den som arrangeres samtidig.

kartene er i rute, og alle kartene har
i løpet av sommeren blitt synfart.
Det er startet planlegging av arenaene som er Granåsen (alle finaler unntatt sprint), Torget (sprintfinale), Sverresborg museum
(Sprint kvalifisering) og Jervskogen
i Malvik (kvalifiseringer). Et teknologiteam er allerede i arbeid – de
skal sørge for både tidtaking, tracking (følge løperne med GPS) og
produksjon til storskjerm på arenaene. De som skal gjøre konkurransene spennende og utfordrende for deltakerne, løypeleggerne, er også begynt sitt nitidige
arbeid med å planlegge både terrengutnyttelsen og se på mulig trasevalg for løypene.

Mange frivillige

WOC Tour 2010
– åpen løpsserie for alle

Som kjent er det 7 klubber som står
som arrangør av O-VM, Byåsen,
Freidig, Malvik, Nidarøst, NTNUI,
Trollelg og Wing. Pr. i dag er det
rekruttert 30-40 personer til VMorganisasjonen. Alle stillinger lyses
ut
på
www.woc2010.com/norsk/index_
no.php – under «Søk jobb i
WOC2010». I alt skal det engasjeres mellom 500 og 600 frivillige – så
her må vi mobilisere så mange som
mulig både innenfor og utenfor «ofamilien»! Merk av i kalenderen
allerede nå: 8.-15. august 2010 – og
meld deg som frivillig når du finner
en jobb som passer. Vi har bruk for
nær sagt all mulig hjelp, og det er
absolutt ikke noe krav at du er oløper eller kan noe om orientering.

I tilknytning til WOC2010 skal det
også arrangeres en åpen nasjonal
løpsserie på 5 o-løp. Denne løpsserien har fått navnet WOC Tour
2010. Her håper vi å få godt over
2000 deltakere fra hele verden
(som samtidig vil være tilskuere til
WOC210), naturligvis vil de fleste
komme fra Norge. Hovedløpet for
yngre (14-16 år) vil også bli lagt
under denne løpsserien, det betyr
at alle gutter og jenter innen oidretten fra hele Norge i denne
aldersgruppen vil være til stede.
For juniorene vil to av løpene i
WOC Tour inngå i Craft-cup 2010.
Dette er selvsagt også en fin mulighet for alle å få prøvd seg i de samme terrengene som VM løpene går.

Mye planlegging

Full TV-dekning

Planleggingen er allerede kommet
meget godt i gang. Produksjon av

Det jobbes med å få full TV-dekning av alle finalene (4 finaler), og

Kulturminister Trond Giske, styreleder og president for WOC2010 Lars Skrøvseth, ordfører i Trondheim Rita
Ottervik og løype- og kartkoordinator Per Einar Pedersli.

det pågår forhandlinger. I øyeblikket ser dette lovende ut. Men det er
utfordringer ift økonomi, TV produksjon på direkten koster mye
penger. For å skaffe penger jobbes
det nå med å selge ulike sponsorpakker. Med et budsjett på vel 7
millioner skal det selges en del av
disse for å få økonomien til å henge
sammen. Så hvis du kjenner noen
bedrifter som kunne tenke seg å
være sponsor, ta kontakt. De finnes

noe for en hver lommebok.

NM-uka 2009
– generalprøve
VM organisasjonen, og spesielt
teknologi-teamet, vil benytte NMuka 2009 i Holtålen som en generalprøve på mye utstyr og rutiner.
Dette vil bli en realistisk test på den
teknologien som skal benyttes
både for tidtaking, tracking, storskjem-produksjon osv. Så det er et

meget tett samarbeid mellom NMog VM-organisasjonen.
For kontinuerlig oppdatert informasjon om WOC2010 – følg med
på www.woc2010.com

Eirik Vefsnmo,
Medieansvarlig WOC2010
E-post: eirik@woc2010.com
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Kulturarrangement under NM
«Kultur på kartet»
Jon Peder Aspås
Kjersti Forbord Jensås har ledet gruppa som har planlagt
kulturprogrammet i NM-uka. Hele programmet er å finne
på annet sted i avisa. Av dette vil det fremgå at det både på
dagtid og kveld vil bli mange innslag av forskjellig slag.
Rundt om i kommunen og på arenaene er det mulig å oppleve kulturinnslag. Det skal merkes at et norgesmesterskap
foregår.
Tyvstart på kulturuka med

Sie Gubba-konsert og fest
Fredag 4. september blir det livat i Ålen samfunnshus! Som
en opptakt til O-NM, stiller Sie Gubba opp med familiekonsert og dansefest på en og samme dag. Familiekonserten
begynner kl. 19.00, og alle yngre Sie Gubba fans kan ta med
seg foresatte og oppleve bandet. Inngang kr 50.
På festen åpner dørene kl. 21.00. Bandet Fjellråkk stiller som
supportband, og vil skape liv før Sie Gubba entrer scenen.
Inngang kr 250. Det blir også øl- og vinservering.
Sie Gubba er et band med røtter fra Ålen. Bandet ble dannet
i 1995, og har siden den gang gitt ut hele 7 plater. De har blant
annet solgt til gullplate, vært nominert til Spellemannsprisen, hatt låter på vg-lista i opp til 20 uker og vunnet Norsktoppen med låta «Sånn e livet». Låten «Fjellrypa» er en av de
mest spilte låtene på NRK-Jukebox, og har vært det i over 2
år! Når de nå kommer til Ålen, er det siste helg av turneen de
har kalt «Hemafrå», etter den siste plata si. Kun én spilling
står igjen etter opptredenen de gjør i bygda hvor de har sin
opprinnelse. Og hva passer vel bedre enn å avslutte «Hemafrå» heme?
Han som var med og startet det hele, Magne Almås, sier at
han ser fram til konsert og fest i hjembygda. Det er nå tre år
siden de gjestet Ålen sist, og ålbyggene har ventet trofast på
neste Sie Gubba-fest. Han har fått tilbakemeldinger på at det
kommer folk langveis fra for å overvære turnéavslutninga,
og er sikker på at også kommunens innbyggere stiller mannsterke opp når Sie Gubba entrer scenen. –Dette blir en bra
fest, mener han.

Dakota

«Utspring»
- en kulturkveld utenom det vanlige!
Dette er et arrangement med utflytta kulturutøvere, folk med
utgangspunkt i Holtålen kommune, som har gjort seg godt
bemerket innen sine forskjellige kulturfelt. Konferansierer
denne lørdagskvelden er TV-mannen Harald Reitan og musikanten Bjarne Bårdstu.

Førpremiere og moderne musikk
Både Harald og Bjarne vil bidra med programinnslag, Harald
med førpremiere på nytt TV-program og Bjarne med moderne musikk i samspill med sønnen Erick og Siv Marit Egseth.
Både før og etter konserten kan publikum kose seg med forfriskninger og prat, slik at kvelden kan bli en rolig og hyggelig opplevelse for mange.

«Tilbake til 60-tallet»!
Harald Reitan er redaktør for serien, og er stolt over å kunne
vise det første programmet i serien i Ålen samfunnshus 12.
september. Dette tilbakeblikket på året 1960 får publikummet i Ålen se fem dager før resten av befolkningen får se det
på TV.

Sie Gubba

Bandmønstring!
Fredag 11. september samles vi i Haltdalen samfunnshus til
bandmønstring. Bandkulturen i kommunen har vokst
enormt de siste årene, og dette er kvelden da smått og stort
av lokale band entrer scenen og viser hva de kan. Vi kan lokke med større band som Dakota og Fjellråkk, men også den
yngre garde stiller opp med Cash og Smooth i spissen. I tillegg til mange, mange flere selvfølgelig.
Denne «nye» bølgen av oppkommende band i kommunen
startet egentlig med bandet Fjellråkk. De begynte i det små,
med øvinger i musikkverkstedet og deltakelse på bandseminar som ble arrangert i kommunen. De startet bandet for
å kunne møtes på fritiden og ha det morsomt sammen. Nå
har de spilleoppdrag også utenfor hjemkommunen. 4. september stiller de også som supportband for Sie Gubba. Bandet Dakota består av flere rutinerte musikere. Bandet ble
dannet for halvannet år siden, og har siden den gang hatt
flere spilleoppdrag rundt om i Fjellregionen. De ønsker å
oppmuntre yngre musikere til å fortsette å spille, og håper
enda flere kommer til med årene. Mønstringa begynner kl.
20.00, og er åpen for ungdom som går på 7. trinn og oppover.
Ingen øvre aldersgrense. Inngang kr 50. Det blir kiosksalg og
arrangementet er rusfritt.

Fjellråkk

John Ole Morken
Folkemusiker, komponist, arrangør, instruktør, innsamler
tradisjonsmusikk, og kanskje enda mer, John Ole Morken er
velkjent, ikke bare for lokalbefolkninga, men etter hvert også
i landet ellers.
Han spiller fele og gitar, har vært innom flere sjangere, og gir
alltid det beste av seg sjøl.
I mange år har han samlet inn og registrert folkemusikk fra
eget distrikt, først og fremst Gauldalen, og ga for ett og et
halvt år siden ut cd’n «Slåtter fra Hessdalen, Haltdalen og
Ålen».
Arne Fredriksen i Etnisk Musikklubb, utgiver, sier følgende
om Morken: «At John Ole Morken var god til å spelle fele, visste jeg fra kappleiker gjennom årene. Men når en får kombinasjonen av tradisjonsspel på høyeste nivå - teknisk brillianse – med det råe potente buskspellet og den varme tette dialogen i samspellet – da kan det slå lett antennelige
musikalske gnister i min sjel og sinn».
Jon Ole har med seg samboeren, Lajla Renate Buer Storli,
som spiller og synger. De to har ofte opptredener i ulike
sammenhenger.

Eirin Folde
Eirin er en allsidig musiker som
spiller på flere instrumenter og
synger. I tillegg skriver hun tekster og komponerer musikk av
ulikt slag. Hun har vært prosjektleder i flere sammenhenger, og har vært musikalsk
leder i musikaler og diverse
spel. Eirin Folde er også
instruktør, på fele, piano og i
sang. For tida arbeider hun
med tekster på dialekt til egenkomponert musikk. Hun er rektor ved Åsly skole i Rissa.
I tillegg kommer Dag Bårdstu til å akkompagnere, samt at
følgende band skal avslutte kvelden: Ola Kjerrengvoll, Mattis Rønning, Knut Olav Grønli og Kjetil Hage.

Harald Reitan skal være med på å lede kveldens program, i
tillegg skal han også vise førpremiere på nytt TV-program,
der Wenche Foss også deltar.
Bjarne Bårdstu er den andre
programlederen. Han vil sammen med sine venner også
bidra med musikk.

Disse utøverne kommer også:
Ingrid Grytbakk
Etter fire år ved musikkonservatoriet i Tromsø og ett års studier i Århus i Danmark er
Ingrid nå ferdig utdannet
musiker og musikklærer. Piano
er hennes hovedinstrument,
men hun kan også traktere fela.
Hun har ved flere anledninger
bidratt ved konserter i Ålen, sist
sommer med kirkekonsert
sammen med Cathrine Andersen fra Bodø.
Våren 2009 bestod hun opptaksprøve i Tromsø til master i
musikkutøvning og skal nå studere to år hos professor Tori
Stødle. Ingrid har spilt konserter med kammermusikalske
besetninger ved både Festspillene i Nord-Norge, Harstad, og
Nordlysfestivalen i Tromsø.

Thomas «Håkki» Eriksson
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Jon Peder Aspås

fest, mener han.

Kjersti Forbord Jensås har ledet gruppa som har planlagt
kulturprogrammet i NM-uka. Hele programmet er å finne
på annet sted i avisa. Av dette vil det fremgå at det både på
dagtid og kveld vil bli mange innslag av forskjellig slag.
Rundt om i kommunen og på arenaene er det mulig å oppleve kulturinnslag. Det skal merkes at et norgesmesterskap
foregår.

Bandmønstring!

Tyvstart på kulturuka med

Sie Gubba-konsert og fest
Fredag 4. september blir det livat i Ålen samfunnshus! Som
en opptakt til O-NM, stiller Sie Gubba opp med familiekonsert og dansefest på en og samme dag. Familiekonserten
begynner kl. 19.00, og alle yngre Sie Gubba fans kan ta med
seg foresatte og oppleve bandet. Inngang kr 50.
På festen åpner dørene kl. 21.00. Bandet Fjellråkk stiller som
supportband, og vil skape liv før Sie Gubba entrer scenen.
Inngang kr 250. Det blir også øl- og vinservering.
Sie Gubba er et band med røtter fra Ålen. Bandet ble dannet
i 1995, og har siden den gang gitt ut hele 7 plater. De har blant
annet solgt til gullplate, vært nominert til Spellemannsprisen, hatt låter på vg-lista i opp til 20 uker og vunnet Norsktoppen med låta «Sånn e livet». Låten «Fjellrypa» er en av de
mest spilte låtene på NRK-Jukebox, og har vært det i over 2
år! Når de nå kommer til Ålen, er det siste helg av turneen de
har kalt «Hemafrå», etter den siste plata si. Kun én spilling
står igjen etter opptredenen de gjør i bygda hvor de har sin
opprinnelse. Og hva passer vel bedre enn å avslutte «Hemafrå» heme?
Han som var med og startet det hele, Magne Almås, sier at
han ser fram til konsert og fest i hjembygda. Det er nå tre år
siden de gjestet Ålen sist, og ålbyggene har ventet trofast på
neste Sie Gubba-fest. Han har fått tilbakemeldinger på at det
kommer folk langveis fra for å overvære turnéavslutninga,
og er sikker på at også kommunens innbyggere stiller mannsterke opp når Sie Gubba entrer scenen. –Dette blir en bra

friskninger og prat, slik at kvelden kan bli en rolig og hyggelig opplevelse for mange.

Fredag 11. september samles vi i Haltdalen samfunnshus til
bandmønstring. Bandkulturen i kommunen har vokst
enormt de siste årene, og dette er kvelden da smått og stort
av lokale band entrer scenen og viser hva de kan. Vi kan lokke med større band som Dakota og Fjellråkk, men også den
yngre garde stiller opp med Cash og Smooth i spissen. I tillegg til mange, mange flere selvfølgelig.
Denne «nye» bølgen av oppkommende band i kommunen
startet egentlig med bandet Fjellråkk. De begynte i det små,
med øvinger i musikkverkstedet og deltakelse på bandseminar som ble arrangert i kommunen. De startet bandet for
å

Atle Nielsen

Harald Reitan er redaktør for serien, og er stolt over å kunne
vise det første programmet i serien i Ålen samfunnshus 12.
september. Dette tilbakeblikket på året 1960 får publikummet i Ålen se fem dager før resten av befolkningen får se det
på TV.
Harald Reitan skal være med på å lede kveldens program, i
tillegg skal han også vise førpremiere på nytt TV-program,
der Wenche Foss også deltar.
Bjarne Bårdstu er den andre programlederen. Han vil sammen med sine venner også bidra med musikk.

Otto Nielsen

kunne møtes på fritiden og ha det morsomt sammen. Nå har
de spilleoppdrag også utenfor hjemkommunen. 4. september stiller de også som supportband for Sie Gubba. Bandet
Dakota består av flere rutinerte musikere. Bandet ble dannet for halvannet år siden, og har siden den gang hatt flere
spilleoppdrag rundt om i Fjellregionen. De ønsker å oppmuntre yngre musikere til å fortsette å spille, og håper enda
flere kommer til med årene. Mønstringa begynner kl. 20.00,
og er åpen for ungdom som går på 7. trinn og oppover. Ingen øvre aldersgrense. Inngang kr 50. Det blir kiosksalg og
arrangementet er rusfritt.

«Utspring»
- en kulturkveld utenom det vanlige!
Dette er et arrangement med utflytta kulturutøvere, folk med
utgangspunkt i Holtålen kommune, som har gjort seg godt
bemerket innen sine forskjellige kulturfelt. Konferansierer
denne lørdagskvelden er TV-mannen Harald Reitan og musikanten Bjarne Bårdstu.

Førpremiere og moderne musikk

Jon Østeng Hov

«Tilbake til 60-tallet»!

Både Harald og Bjarne vil bidra med programinnslag, Harald
med førpremiere på nytt TV-program og Bjarne med moderne musikk i samspill med sønnen Erick og Siv Marit Egseth.
Både før og etter konserten kan publikum kose seg med for-

Disse utøverne kommer også:
Ingrid Grytbakk
Etter fire år ved musikkonservatoriet i Tromsø og ett års studier i Århus i Danmark er Ingrid nå ferdig utdannet musiker
og musikklærer. Piano er hennes hovedinstrument, men hun
kan også traktere fela. Hun har ved flere anledninger bidratt
ved konserter i Ålen, sist sommer med kirkekonsert sammen
med Cathrine Andersen fra Bodø.
Våren 2009 bestod hun opptaksprøve i Tromsø til master i
musikkutøvning og skal nå studere to år hos professor Tori
Stødle. Ingrid har spilt konserter med kammermusikalske
besetninger ved både Festspillene i Nord-Norge, Harstad, og
Nordlysfestivalen i Tromsø.
John Ole Morken
Folkemusiker, komponist, arrangør, instruktør, innsamler
tradisjonsmusikk, og kanskje enda mer, John Ole Morken er
velkjent, ikke bare for lokalbefolkninga, men etter hvert også
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Økologisk mat på O-NM
Gerd Bjørgård
Egen matkomité må til for å sørge for at det
blir mat på alle fat, – og god mat, når startskuddet går for norgesmesterskapet i orientering. Leder for komiteen Mette Kirkhus gir oss følgende beskrivelse av bakgrunn for matvalg, og hva som skal serveres.
«Vi vil satse på økologisk mat ettersom Hol-

tålen kommune er en stor økokommune, og
vil også satse på å servere mat som hører til,
og som vi kan hente fra vårt eget distrikt. Vi
vil at maten skal være sunn, smake godt og
at det skal være en opplevelse o-løpere og
publikum tar med seg hjem etter besøket i
Holtålen. Dette er mat som skal serveres ute,
så vi må også ta hensyn til at det skal være lett
å spise. Ved valget av leverandører av maten
til arrangementet har vi også satset på lokale leverandører. Kaffekråa i Ålen er hovedle-

verandør av maten, i tillegg leverer Jan
Håvard Refsethås fra Haltdalen økologisk
kjøttdeig, og Kari Osmoen fra Os, kommer
med hamburgerbrød.
Menyen er variert med lapskaus, pastasalat
med laks, kylling m/ris og finnbiff m/potetmos. I tilegg vil vi selge pølser og hamburger
fra grillen. På lørdag blir det grilling av lam
som selges med godt tilbehør. I salgsteltet
(matteltet) skal vi alle dagene steke lapper

som serveres med økologisk Rørosrømme og
syltetøy. Hyllkake er også en populær lokal
kaffekake som vi skal friste med. I tilegg selger vi varmmat og kioskvarer. På lørdag kveld
er det NM-fest i Haltdalen samfunnshus hvor
det skal serveres mat til mange o-løpere og
inviterte gjester. Der benytter vi også lokale
leverandører til å lage taco buffet med dessert
som vi håper faller i smak for alle våre gjester.»

Kaffekråa
Hovedleverandør av mat til O-NM
Gerd Bjørgård
I en travel arbeidsdag får jeg en av
damene bak suksessbedriften Kaffekråa i tale. Viviann Sollie tar seg
tid til å svare på noen spørsmål om
sitt bidrag til kommunens store
arrangement i høst. Hun og Hege
Moan startet med matservering i
ei lita «krå» på Ålen senter for 17
år siden. 18/19 år gamle tok de seg
et friår fra skolen og satte i gang
med kafévirksomhet. Det er imponerende hva disse to, fremdeles
unge damene, har fått til, og hva
det betyr for bygdesamfunnet.
I avtalen med O-NM ligger ei levering på 1000 middagsporsjoner.
Det er løpermiddagene fra torsdag
til lørdag, og banketten lørdag
kveld. I tillegg til dette vil Kaffekråa
utvide åpningstiden disse dagene
slik at det er mulighet til å kjøpe seg
middag utover ettermiddag og
kveld. Fredag kveld vil de arrangere
pubkveld.

Jentenes suksess skyldes ikke
minst at de hele tiden har satset på
å servere gode lokale matretter
som blir tilberedt helt fra grunnen
av. På kafeen blir det under O-NM
servert både hempølse, saltkjøtt og
kjøttkaker. Egen salgsbod for lokale matretter blir det også for anledningen, der vil en finne både surpølse og blodpølse. Søt avslutning
på middagen med deilig sviskegrøt
eller selvlaget karamellpudding
gjør måltidet helt fullkomment.
Viviann sier at det hadde stor
betydning for dem å få denne avtalen med O-NM. Akkurat denne tida
på året kan være litt rolig, og en slik
stor leveranse kommer godt med
økonomisk. Gleden er nok på begge sider denne gangen. O-NM er
avhengige av gode leverandører, og
når de befinner seg «uta stugguglasa», og attpåtil er velvillige, da
kan en ikke ønske seg mer. Det er
mange gode grunner til å ta en
stopp på Kaffekråa!

Viviann Sollie

Lokal kjøttprodusent fra Haltdalen
Gerd Bjørgård
Jan Håvard Refsethås skal levere 50
kg hamburgere før startskuddet går
for første NM-øvelse. På båsen har
han over 70 dyr, - av dem 40 kyr som
stadig gir liv til nye kalver som får die
seg store og levedyktige før de må
bøte med livet. Disse dyra blir født,
vokser opp og beiter i det terrenget
som NM- løperne skal konkurrere i.
Alt fór er økologisk og helt i tråd
kommunens satsing innen økologisk landbruk. Det borger for topp
prestasjoner når en får slik mat servert.
Jan Håvard er glad for at arrangørene
av O-NM ser verdien i mat som er
produsert i bygda. Det er produkter
som metter, som en ikke får alle
andre steder, og som kan være en
motvekt til standardiserte produkter
i matvaredisken. Det er viktig med
kvalitet, og det er ganske mange som
etter hvert får øynene opp for verdien i god lokal mat. Jan Håvard startet
sin satsing i 2003, og sier at produksjon og salg øker jevnt og trutt, og at
han ser lyst på drifta framover og
mulighetene i salgsmarkedet.
Men før det blir hamburgere må vel
«Don Olveo» bøte med livet, - stuten
har fått navnet etter leder i hovedkomiteen, Olve Morken. Tror ikke at det
har noe med likhet å gjøre….

Oksen Don Olveo av Bakken. Den er oppkalt etter hovedkomiteens leder Olve Morken.
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Trøndelag på sykkelkartet
Tekst: Håvar Sørdal
Områdene rundt og mellom Røros og Holtålen er dekket av romantiske seterveier og
andre trasèer som egner seg perfekt til sykling. Det er imidlertid ikke så enkelt å finne
fram. Praktisk informasjon om landskap,
spisesteder og overnattingsmuligheter er
ukjent for de fleste andre enn lokalbefolkningen.
Etter at den nederlandske sykkelentusiasten
Paul Ujting besøkte Holtålen i 2006, begynte en prosess å utvikle seg.
Ujting har syklet Europa på kryss og tvers
siden 16 års alderen. Han hadde god kunnskap om hvordan Europeiske sykkeldestinasjoner legger forholdene til rette for at
turister skal sykle der. Ruter blir skreddersydd etter ferdighetsnivåer, ruter og kartkoordinater legges ut på nett sammen med
detaljert informasjon og bilder av sykkelrutene. Dermed kan turistene sitte hjemme
foran PC`n og velge feriemål blant flere fristende sykkelruter. Rutene kan deretter lastes ned til GPS, og du kan starte turen.
Paul og familien var i Norge på søken etter
en ny plass å bosette seg. Når familiens interesser er sport, friluftsliv og natur, har en

nederlandsk storby lite å by på i forhold til
landsbygda i Norge.
Holtålen ble etter hvert valgt som en ideell
plass å bosette seg for familien på fire.
Høsten 2007 kom de hit.
I mellomtiden hadde Paul gjort en studie av
Norge og Trøndelag som sykkeldestinasjon.
Den Europeiske sykkelorganisajonen har et
nettsted som viser et spindelvev av ulike
ruter og muligheter. På dette Europakartet
var Norge så godt som fraværende.
Ujtings plan ble derfor å sette Midt–Norge
på det Europeiske sykkelkartet.
Etter kontakt med nabokommunene Røros,
Tydal og Selbu, ble det enighet om å kjøre i
gang et slikt prosjekt, finansiert fra kommunene og organisasjonen ”Blilyst”.
Prosjektet som startet 1.januar 2008, skulle
kartlegge, beskrive, synliggjøre og presentere mulighetene for langdistansesykling i
regionen.
Kartleggingen skulle være GPS-basert, og
sammen med all annen informasjon skulle
dette kunne lastes ned fra internett.
Langdistanse sykkelferie er den vanligste formen for sykkelferie i Europa. Den går over
flere dager, ja faktisk opp mot tre uker.

Glimt fra VM i Ungarn

Det vanligste er å bruke en hybridsykkel som
kan benyttes både på landeveien og på litt
tøffere underlag.
Siden de fleste sykkelruter i Europa ligger
godt beskrevet på nett, vet turistene hvor
lange dagsetappene er og hva de opplever
underveis. De har informasjon om hvor de
skal overnatte samt informasjon om arrangementer og begivenheter langs ruta. Jo bedre beskrevet ruta er, jo større sjanse er det for
at den blir benyttet.
Rutene går helst på lite trafikkerte veier.
Værnes ble valgt som utgangspunkt for denne ruta. Her er flyplassen med flere daglige
fly fra hele Europa. Det videre veivalget ble
Selbu, Tydal, Røros, Holtålen, Midtre Gauldal, Melhus, Trondheim, for så å returnere
til Værnes. Ruta skulle være en rundtur som
varte fra 8 – 12 dager. I tillegg skulle eierkommunene i prosjektet få flere dagstursruter.
Mesteparten av ruta legges til skogsbilveier,
seterveier og andre traseer hvor det er lite
trafikk.
Her ser man landskapet i ro og mak, uten å
være redd for å bli overkjørt av en trailer.
Å finne alle disse veier og trasèer for å få det
til å bli en sammenhengende løype, er en
utfordring. Med hjelp fra lokale kjentfolk er

Foto: Erik Borg

hovedruta nå klar. Siden Europa er markedet er beskrivelsene enda ikke oversatt til
norsk, men det kommer. Rutene i eierkommunene er snart ferdig kartlagt og beskrevet, og den siste innspurten er i gang.
Siden Norge er lite utviklet for denne type
turisme, er dette et pilotprosjekt.
Det tar utgangspunkt i å bygge opp en manglende infrastruktur for en stor målgruppe av
turister.
Prosjektet har skapt interesse og entusiasme
både fra andre kommuner og landsdeler.
Journalister fra Nederlands mest eksklusive
sportsmagasin syklet hovedruta i fjor sommer. Magasinet laget hele 8 sider om turen i
vår region.
I Europa er det veldig mange som ønsker å
legge sykkelferien til Norge. Derfor er det viktig at det legges til rette for denne formen for
turisme.
Turister som reiser på ferie til et land langt
mot nord, der været og naturen er uforutsigbar, og avstandene mellom bosettingene
er store, ønsker trygghet og forutsigbarhet
før de legger i vei på turen. Derfor er detaljert og god informasjon veldig viktig.
Paul Ujting er snart ferdig med første etappe av denne jobben.
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Muligheter med livstilseiendommer i Hovmyråsen:

Natur, frihet og fellesskap i Aunegrenda
Hvis du har behov for å være anonym og
gjemme deg i mengden, ikke liker vinteren
og elsker å gå på shopping, vil nok ikke ideen om å bosette seg i ei fjellbygd med knappe 50 innbyggere ei mil fra nærmeste butikk
appellere til deg.
Men hvis du ønsker deg god plass og stillhet, å leve i nær kontakt med naturen, ikke
er redd for å kjøre bil og kan tenke deg å
være en del av et fellesskap; da kan det være
noe å tenke på.

Muligheten for å realisere en «ut-avtrengselen-drøm» finnes i Aunegrenda i Holtålen. Der har kommunen nå lagt ut fire store tomter for salg for folk som ønsker litt større armslag enn ei tomt i et tradisjonelt boligfelt gir. Tomtene som er på 30 – 40 dekar,
karakteriseres som «livsstilseiendommer»
og kan assosieres med en salgs moderne
bureisingsbruk. - Tomtene er regulert som
et konkret resultat av prosjektet «Lys i alle
Grender», forteller næringssjef Thor Stuedal
i Holtålen kommune, og legger til at en selvsagt håper på tilflytting til kommunen. Stuedal kan fortelle om en viss etterspørsel etter
kjøp av nedlagte småbruk, men at det ikke
finnes noen til salgs, og at kommunen ser
disse tomtene som et alternativ.
Han presiserer at det ikke er aktuelt med
fritidsbebyggelse på disse tomtene.
Aunegrenda er ei fjellgrend i Holtålen
kommune, 1 mil fra riksveg 30 i Haltdalen og
2 mil fra kommunesenteret Ålen. Her bor det
for tiden mellom 40 og 50 innbyggere fra 1
til 91 år.
Noen har vokst opp her, mens andre har
fulgt med som ektefeller, og noen har flytta
hit uten at de hadde noen tilknytning til stedet. Selv om innbyggertallet er lite, råder
optimismen og flere unge har de siste åra
flytta tilbake etter at de har skaffa seg utdanning og stiftet familie. Mange pendler til jobber utenfor kommunen, men velger likevel
å bo i grenda. Hva er det som gjør at folk velger å bo her selv om de kunne hatt det mye
mer lettvint i mer sentrale strøk?
Og hvorfor skulle noen ønske å flytte til ei
utkantgrend i en utkantkommune?
Svara kan være like mange som antall personer du spør, med noen fellesnevnere.
«Naturen» er ett stikkord. – Du blir «tatt»
av naturen og preget av den, - den åpne
dalen med elva i bunnen, de slake liene, fjellene rundt og viddene innover. Et eldorado
for friluftsliv, jakt og fiske.
«Frihet» er et annet stikkord. For eksempel kan ungene gå på besøk til nabogården
uten at en trenger være redd for trafikken.Du blir vant til å ha så god plass at du kan gå
ut på trappa i bare trusa uten at noen gene-

Aunegrenda

Hovmyråsen ligger til venstre i skogområdet midt på bildet, med Nordaune og fjellet Blåstøten bak.

res av det, er det sagt. Og du kan skru stereoanlegget på full vreng uten å ta nattesøvnen fra naboen.
«Fellesskap» og «samhold» er også viktige
stikkord. Dessverre har tidsklemma innhentet også Aunegrenda, folk møtes ikke så
ofte lenger. Men som en nabo sa til meg en
gang; «vi vet at dere er der». Og det er nok
noe i det der; å vite om hverandre og at en er
regnet med. Folk stiller opp for hverandre,
dugnadsånden er god, og det er god tradisjon for samkjøring til barnehage og fritidsaktiviteter. Og så har vi Grendahuset, vår
felles storstue og viktigste møtepunkt. Her
har innbyggerne felles frokost hver 17.mai,
det arrangeres årlig juletrefest, og i august
går den tradisjonelle seterhelga av stabelen.
Her, ca 500 m.o.h. kommer snøen ofte i
oktober og blir liggende til ut i mai. Vegen er
ikke alltid nybrøyta, men du slipper å kjøre

i saltslaps. Til gjengjeld har man ”ordentlig”
vinter og mange måneder med stødig skiføre i et utmerket skiterreng, og med oppkjørte løyper.
Våren er sen, men intens og vakker. Sommeren er kort og hektisk. For dem som driver gårdsbruk går onnene i hverandre. Men
det blir aldri kjedelig, fritidsproblemer eksisterer ikke. Du har ikke haugevis med underholdningstilbud rett utenfor stuedøra, men
de mulighetene naturen byr på er helt gratis. For dem som pendler på jobb, kan
dagene bli lange. Da er det godt å komme
heim til stillhet og et åpent landskap. Du kan
pusle i hagen med blomster og grønnsaker,
eller ta en kveldstur til nærmeste trimpost.
Eller hvorfor ikke ta med fiskestanga til nærmeste bekk eller tjern? Eller ta en ridetur på
hesten? Det kan være irriterende å ikke få tak
i det du hadde tenkt på «coopen» som ligger

ei mil unna, men du lærer deg å planlegge
innkjøp og slipper å komme heim med mye
som du egentlig ikke trenger.
Når alt kommer til alt; livskvalitet er ikke
noe en får kjøpt. Den skapes, av folk i samspill med hverandre og de naturgitte rammebetingelsene.
Folk i Aunegrenda trives, og er klare til å
innlemme flere i fellesskapet. En håper at
eiendommene kommunen har lagt ut for
salg i Hovmyråsen vil vekke interesse og at
noen vil bosette seg der. Det er laget en informativ brosjyre om tomtene. Denne og ytterligere informasjon kan skaffes ved å ta kontakt med kommunen eller gå inn på deres
nettside
www.holtalen.kommune.no

Synnøve B. Lillevold
(Innflytter i Aunegrenda siden 1985)

Innover viddene med Bukkhammeren i sikte.
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Arne
Grytbakk

www.cox.no

Malerfirma

Rekk opp handa den som røystar for tog!

970 37 208

Kontaktinformasjon:
Rørosmat, Sollihagan 2, 7374 Røros
Tlf. 72 41 07 30 Fax 72 41 35 01
Mail: post@rorosmat.no
Web: www.rorosmat.no

Vel du tog framfor bil, buss eller ﬂy, gjer du ditt for å minske miljøbelastinga.
Det vil nokon takke deg for i framtida! Sjå www.jernbaneverket.no

tlf: 72 41 39 00
Vi bygger det meste
Ingen kjenner lokalmarkedet
bedre enn oss, og kvalitet og god kundeservice har alltid vært fundamentet
i vår filosofi.
• Totalentreprenør for store
og små prosjekter
• Produksjon og utkjøring
av ferdigbetong.

Restaurering av Røros kirke
Alt som kan fjernes fra kirkerommet er her demontert og
sendt til restaurering og lagring. Resterende er tildekt
for sikring mot skader.

Ingeniør

60 år med kvalitet

Arne Myran
• Ventilasjon
• Service/Vedlikehold

Johan Kjellmark AS ble etablert 1948, og
det første oppdraget var oppføring av
folkegaven til Trygve Lie. Gjennom 60 år
har vi drevet en allsidig entreprenørvirksomhet og skaffet oss svært bred erfaring og unik lokalkunnskap.
Vi har vært betongleverandør i 35 år og
leverer betong fra egen fabrikk.
Vi leverer til alle oppdrag.

- bygger det meste

Sundveien 100 - 7374 Røros
Tlf. 42 41 48 88 - Fax: 72 41 48 81
firmapost@kjellmark.no
www.kjellmark.no

• Kjøling
• Prosjektering

• Montasje
• Automasjonsanlegg

Telefon: 72 41 28 05
Fax: 72 41 28 06 • Mob: 932 17 484 • E-post: a.myran@roros.net
• Tollef Bredalsv. 13, 7374 Røros
- gratis laksefiske til fylte 16 år.
- salg av garn- og oterkort til utenbygds i enkelte vann.
* Meget gode områder for småviltjakt med dertil stor etterspørsel.
* Benytt de store muligheter som statsallmenningene i Holtålen byr på.

* Administrerer til sammen vel 670.000 dekar skog- og fjellterreng fordelt på 6 statsallmenninger i Holtålen.

* Egne kart over statsallmenningene.
Besøk våre hjemmesider;
- www.fjellstyrene.no/alen - www.fjellstyrene.no/haltdalen
Ta kontakt med Ålen og Haltdalen fjellstyrer, 7380 ÅLEN

* 8 åpne fjellstyrebuer.

- Telefon 72 41 55 77 - 72 41 76 27 - 72 41 76 68. Faks 72 41 55 77

* Tilrettelagt for friluftsliv med rasteplasser, gapahuker og bålplasser.

- Mobil 909 20 968
- 930 87 688
- 419 30 211

* Tilrettelagt fiskeplass for handikappede.
* Parkeringsplass for langtidsparkering av campingvogner v. Riasten.
* Meget gode muligheter for innlandsfiske og laksefiske.
- gratis stangfiske til fylte 18 år (innlandsfiske)

Velkommen!

ÅLEN FJELLSTYRE
HALTDALEN FJELLSTYRE

- e-post; alen@fjellstyrene.no / haltdalen@fjellstyrene.no
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Forollhogna
nasjonalpark
Tekst: Håvar Sørdal
I grenselandet mellom Sør-Trøndelag og
Hedemark finner du Forollhogna Nasjonalpark - et stort, sammenhengende og tilnærmet uberørt fjellområde spesielt rikt på
dyre- og planteliv.
I tillegg til naturens ro og botaniske særegenheter finner du her verdens mest produktive villreinstamme og et av Norges rikeste lirype-terreng. Hele nasjonalparken er
omgitt av aktive setergrender og levende
bygder, deriblant bygdene Vingelen og Dalsbygda - med sine særegne miljøer av byggeskikk og kulturlandskap. Disse bygdene er
også hovedinnfallsportene til Forollhogna
Nasjonalpark. Fra Holtålen er den beste innfallsporten fra områdene rundt Hersjøen –
Øyongen. Man kan kjøre bil fram til Elgsjømoen seter, og da står du så å si på trappa til
Nasjonalparken. Ellers kan man ta seg fram
via Ledalen i Haltdalen.
Totalt vernet areal i Forollhogna er 1514
km2, hvorav nasjonalparken utgjør 1062 km2
og de 8 landskapsvernområdene 452 km2.
21. desember 2001 ble Forollhogna nasjonalpark med åtte tilgrensende landskapsvernområder opprettet. Totalt utgjør dette
naturvernområdet et areal på 1513,7 km2,
hvorav nasjonalparken er 1061,9 km2. Forollhogna nasjonalpark ligger som sagt i grenseområdet mellom Sør-Trøndelag og Hedmark, og berører kommunene Rennebu,
Midtre Gauldal, Holtålen, Tynset, Os og Tolga, l tillegg blir Røros kommune så vidt
berørt i forbindelse med ett av landskapsvernområdene.
Landskapet i Forollhogna-området kan

Foto: Arne Nyaas

karakteriseres som et fjellviddelandskap
med avrundete terrengformasjoner og slake dalsider. Fra nord skjærer relativt smale
daler som Budalen, Endalen og Ledalen seg
inn i fjellområdet, og fra sør er
Vangrøftdalen det dominerende dalføret.
Det høyeste fjellet er Forollhogna, 1332 m
o.h. Det finnes mange større og mindre innsjøer, der Forollsjøen, Storhiåsjøen,
Storensjøen og Fjellsjøen er de største.
Her finnes kulturlandskapsverdier skapt
av 2-300 års setring og kulturminner som
fangstgraver, boplasser, offerplasser, jernvinneanlegg.
For mange av oss som bor her, og som har
gleden av dette området, er det den flotte
stammen av villrein som virkelig er rosinen
i pølsa.
Villreinjakt i dette fantastiske landskapet
er et av høstens høydepunkt for mange.
Under årets jakt er det gitt fellingstillatelse
på over 900 dyr. Likevel er vinterstammen
etter jakta beregnet til å være ca 1800 dyr.
Storbukken i Forollhogna er velkjent for reinsjegere over hele landet. Den kan ha ei slaktevekt opp mot 120 kg. Dette er dyr som er
ettertraktet og det koster fort noen tusenlapper hvis du skal kjøpe jakt på et slikt dyr.
Vi som er fastboende slipper disse store
kostnadene. Alle fastboende jegere kan søke
på reinsjakt, og stort sett får alle søkerne dyr.
Det er en forutsetning at du da har jegerprøven og har bestått øvelsesskyting (oppskyting). Reinsjakta starter 20. august og
avsluttes 20. september.
Ønsker du mer informasjon om nasjonalparken se:
http://www.forollhogna.no
http://www.hognareinen.no

Sjølskryt og litt til
Tekst: Håvar Sørdal

Visste du at:
• Killingdalsgruva som ligger i Holtålen, er
Nord-Europas dypeste.Gruva har åpningen
på ca. 900 m.o.h og går ned til 500 m.u.h.
Gruva ble nedlagt i 1986, I 1991 ble det foreslått at gruva skulle benyttes til lager av
atomavfall. Dette ble det ikke noe av.
• En av Norges lengste sammenhengende
skiheiser befinner seg i Ålen skisenter.
T-krokheisen er 1710 meter lang.
• Haltdalen Stavkirke er en av Norges eldste
- bygget i ca. 1170.
• Romanfiguren Ann–Magritt, skapt av Johan
Falkberget, bodde i Holtålen. Forfatteren
omdøpte plassen som egentlig heter Tamlaget til «Kjempelassen» der hvor Ann- Magritt
bodde. Ann–Magritts mor, Kjempe–Ane, tok
livet av seg ved å hoppe i Ea–fossen.
• «Modellen» til Bør Børson - en romanfigur
fra Falkbergets diktning, var fra Ålen.
• Postkortet med bilde av Ålen samvirkelag
ble kåret til Norges styggeste postkort.

• Sør Trøndelags høyeste fjellgård ligger i
«Grøtådalen» i Holtålen.
• Holtålen har to verdensmestere: Tore Reppe i munnspill, og Lars Aksel S. Nygård i militær skyting.
• I 1718 kom de Svenske soldatene i Armfeldts hær og plyndret Holtålingene for mat
og husdyr. Når mesteparten av soldatene
frøs i hjel i fjellet noen dager senere, ble
likene plyndret av Holtålinger. Det sies at de
skar av beina på likene for å få tak i de gode
soldatstøvlene.
• Arbeiderpartiet har regjert i Holtålen i 100
år.
• Norges mest moderne treningsanlegg for
skiskyting ligger i Haltdalen.
• Det har blitt laget egen film om bygdeorginaler fra Holtålen.
• At filmen Portalen som omhandler lysfenomenet i Hessdalen er vist på TV.
• En av Norges største forekomster av
råmalm ligger i Holtålen. Hessjøfeltet inneholder ca.16 millioner tonn råmalm. Av dette utvinnes kobber og sink. Ut fra dagens pri-

ser ligger det verdier for ca 20 milliarder kr i
fjellet.
• Røros var Holtålingenes setergrend før
bergverksdrifta starta.
• Hvis du står på den lille toppen Rapmere i
Holtålen og urinerer samtidig som du snur
deg rundt i 360 grader. Da har du pisset i tre
av Norges største vassdrag samtidig.
Rapmere betyr alle elvers mor, og er utspring
til både Gaula, Nea og Glomma.
Det er en fordel om du er mann når du pisser.
• Børre Langland, en av Norges fremste klokkemakere i sin tid, ble sendt hjem da han dro
til Sverige for å gå i lære som klokkemaker.
Han overgikk den svenske klokkemesteren i
kunnskap og håndverk. Det sies at han gikk
til fots tilbake til Holtålen.
Han levde fra 1732 – 1821.
• En av Norges beste naturfotografer, Jon
Østeng Hov er Holtåling.
• Det ble skutt ca 7000 ryper i Holtålen i 2008
• Det ble skutt 62 elg i Holtålen i 2008
• Det ble skutt 18 katter i Holtålen i 2008.

(uoffisielle tall)
• Det ble revet i hjel over 300 sau i Holtålen i
2007. En av bjørnene som sto for dette ble
skutt og står utstilt på Coop marked i Haltdalen.
• Killingdalskjerka ikke er ei kirke, men en av
landets mest spesielle jettegryter. Man kan
gå inn gjennom et hull i bunnen av gryta.
Innvendig er den 5 – 6 meter høy.
• Holtålen er den tredje beste kommunen å
bo i Sør-Trøndelag iht.: Levekårsundersøkelse 2008.
• Gjennomsnittsprisen på et hus i Holtålen
er under 1 million kr.
• Holtålen ble kåret til Trøndersk idrettskommune i 2008
• Skolene i Holtålen ligger meget høyt på de
nasjonale testene.
• Holtålen ble årets UKM (ungdommens kulturmønstring) kommune i 2009.
• De fem siste punktene er gode grunner for
å bo i Holtålen.

skikkelig

BANK
FOR UNGDOM!

HYPER er vårt ungdomsprogram. Når du samler konti og kort hos oss tilbyr vi gebyrfri bruk av kort i Norge.

HYPER 13 – 18
DU VELGER
Lønnskonto
Sparekonto
Kort
DU FÅR:
GEBYRFRI minibank og varekjøp

HYPER 18 – 25
DU VELGER
Lønnskonto
Sparekonto
Nettbank/telefonbank/nettpost
VISA Electron/VISA
DU FÅR:
GEBYRFRI minibank og varekjøp

Andre produkter for ungdom:
BSU • Førstehjemslån • Startpakke forsikring • Innbo, reise og ulykke

www.haltdalensparebank.no

Tlf 72 40 51 10

HASP0025 Rosenborg Reklame as
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