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Program for Midtsommerdager i Alvdal 2012
ONSDAG 20. JUNI
Kl. 17.00 – 19.00 Offisiell åpning av Sansehagen 
 ved Solsida omsorgsheim
 Se egen omtale i bladet.

TORSDAG 21. JUNI
 
 Aktivitetsdag på Alvdal Skurlag/Bygger´n
 Representant fra JOTUN demonstrerer koster, 

maling og terrassebeis fra kl. 13.00 – 17.00.
 Servering og åpent til kl. 18.00. Se egen annonse.

Kl. 17.00 Dans på Solsida
 Alvdal Bygdekvinnelag og Solsida inviterer til 

dans.  Musikk ved Brekken og Sundberg. Salg av 
kaffe og kaker.

Kl.  18.00 Moteoppvisning på Huldra
 Ved butikkene på Steia og Alvdal Innkjøpslag.

FREDAG 22. JUNI
 Aktivitetsdag på Alvdal Skurlag/Bygger´n
 Servering og åpent til kl. 18.00. Se egen annonse.

Kl. 19.00 Åpning  av gamle Folldalsveien
 Oppmøte i Sognan. Servering og underholdning 

– familietur. Arr.: Alvdal Turforening

Fra kl. 21.00 Midtsommerpub i storteltet
 Musikk ved trubadur Arild Nygaard.
 Inngang kr 100,-. Aldersgrense: 18 år. 
 Salg av øl og vin. Arr.: Alvdal Aktivitet

LØRDAG 23. JUNI
Kl. 09.00 – 11.00 Felles frokost på Huldra
 Sponset av Nortura, Prix, Spar og Synnøve Finden. 
 Pris voksen kr 50,-. Barn kr 25,- . Arr.: Huldra.

Kl. 11.00 – 16.00  Underholdning og aktiviteter på Steia
 Mange flotte stands i Tuskgata. Liv og røre på Steia.

13.00 Midtsommerauksjon
 Auksjonarius: Bjørn Morønning. 
 Se egen auksjonsliste.

Kl. 13.00  Utstillingsåpning på Aukrustsenteret
 «Den unge Kjell Aukrust». Med private 

Aukrustmalerier på utlån - som du aldri før har sett!

Åpningstider Butikkene:
 Torsdag 21. juni: Fredag 22. juni:  Lørdag 23. juni:

Sans Blomster  09.00 – 21.00 09.00 – 17.00  09.00 – 15.00
Alvdal Bok & Papirhandel  09.00 – 21.00 09.00 – 17.00 09.00 – 15.00
Nord-Østerdal Elektroservice 09.00 – 16.00  09.00 – 16.00 09.00 – 12.00
Huldra  10.00 – 20.00 10.00 – 17.00  09.00 – 15.00
Alvdal-Tynset Sport  09.00 – 21.00 09.00 – 17.00  09.00 – 15.00
Prix Alvdal  09.00 – 22.00  09.00 – 22.00 09.00 – 20.00
Spar Einar Østby 09.00 – 21.00 09.00 – 20.00  09.00 – 18.00
Alvdal innkjøpslag  08.00 – 16.00  08.00 – 16.00 09.00 – 14.00
Nytt Blått & Gammelt  11.00 – 17.00  11.00 – 17.00 10.00 – 14.00
Bygger’n  07.00 – 18.00  07.00 – 18.00 stengt
Joker Dæhlie  09.00 – 17.00  09.00 – 18.00 09.00 – 16.00
Topp tæ tå  09.00 – 16.00  09.00 – 16.00 10.00 – 13.00



for Midtsommerdager i Alvdal 2012
14.00  Utdeling av priser
 - Årets bedrift.
 - Årets Alvdalsambassadør.

Ca. kl. 14.30 Innkomst Taubanetråkket 2012
 Sykkelritt fra Folldal til Alvdal.
 Start fra Gruvekroa i Folldal kl. 13.00 for 

turklassene og kl. 12.00 for trimklassen.
 Startkontingent: Turklasse kr 200,- + lisens. 

Trimklasse kr 100,-. Buss fra Taverna kl. 11.00.
 Arr.: Alvdal idrettslag og Savalen SK.

15.00 Steijela Grand Prix

Hele dagen Salg av mat og drikke i storteltet og stasjonshaven..
 Musikk ved trubadur Arild Nygaard.
 Leker og aktiviteter for barn og unge.

Kl. 19.30  Operapub på Aukrustsenteret
 Knut Stiklestad, Beate Mordal og 
 Mona Spigseth Sagstad

Midtsommerauksjon 2012
1. Alvdal  Bok- og Papirhandel AS - Leketårn med sklie Verdi  kr  1.298 Utropspris  kr  300
2. Alvdal-Tynset Sport AS - Combo Fiskestang m/sluker  m.m. Verdi  kr  1.699 Utropspris  kr  400
3. Einar Østby AS – Vinkjølebag Verdi  kr  1.190 Utropspris  kr  300
4. Alvdal Ved - 1,5 kubikk bjørkeved Verdi  kr  1.250 Utropspris  kr  300
5. Sans Blomster AS - Urne med blomster Verdi  kr  1.200 Utropspris  kr  150
6. Alvdal Skurlag AS - Terrasse Brun Alvdal Royal 28x120 ,475 meter Verdi  kr  16.875 Utropspris  kr  6.000        
7. N.Ø. Elektroservice AS - Grundig 22 tommers LCD TV Verdi  kr  3.000 Utropspris  kr  900            
8. Alvdal  Innkjøpslag - Jerven Fjellduk -foret/isolert/vanntett Verdi  kr  2.000 Utropspris  kr  700
9. Reidar M. Måna Servicesenter AS - Jonsered  Gressklipper Verdi  kr  5.950 Utropspris  kr  1.800
10. Handlaft & Tredesign - Innerdør med glass Verdi  kr  5.000 Utropspris  kr  1.500

Kl. 21.00 - 01.00 Storfest med Alvdalskameratene i storteltet
 Aldergrense: 15 år. Inngang: kr 200,-. 
 Salg av øl og vin. Arr.: Alvdal Aktivitet.

SØNDAG 24. JUNI
 Stamovola med besøk på Trønnessetra
 Oppmøte kl. 10.00 på Steia. Passer for alle aldre 

– familietur. Arr.: Alvdal Turforening.

 Aktivitetsdag på Steimoegga Idrettspark
Fra kl. 10.00  Grendecupturnering
 Kiosk – salg av grillmat

Kl. 14.00 Oppvisning av H.M. Kongens Garde
 Oppvisning av H.M. Kongens Gardes Musikk- og 

Drilltropp.
 Sted: Parkeringsplassen v/Taverna Alvdal.
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Høydepunktene står i kø når alvdølene nok en 
gang mobiliserer i hver krok og krik for å stelle i 
stand et arrangement som kan fenge både 
bygdas egne og tilreisende fra nær og fjern.
   Midtsommerhelga tilhører Midtsommer-

Midtsommerdagene 2012 
– med moteoppvisning, tuskhandel, 

storfest, sykkelritt og mye anna moro 
dagene i Alvdal,  noe årets program definitivt er 
et bevis på. Lag, foreninger, næringsliv, 
privatpersoner og kommune bidrar sammen til 
å lage et så variert og spennende program at vi 
i år også virkelig fortjener å ha været på vår side.

Populær moteoppvisning
I november arrangerte Steia-butikkene mote-
oppvisning på Huldra. Det slo så godt an at det 
er klart for gjentakelse under Midtsommer-
dagene. Det skjer torsdag kveld, dagen etter at 
Midtsommerdagene dras i gang med offisiell 
åpning av Sansehagen ved Solsida, og noen 
timer etter at Alvdal bygdekvinnelag og Solsida 
har sørget for å danse sommeren inn torsdag 
formiddag.

Tur og pub
Fredagen byr på både åpning av den gamle 
Folldalsveien ved Alvdal Turforening og 
midtsommerpub i storteltet på Steia, før den 
store Midtsommerlørdagen innledes med 
tradisjonell Midtsommer-frokost på Huldra.
  Deretter fylles dagen med tuskhandel, auksjon 
og utdeling av pris til Årets bedrift i Alvdal, og 
utnevnelse av en ny Alvdals-ambassadør.

Taubanetråkket på Steia
En av årets nyheter er at målgangen på 
Taubanetråkket – det årlige sykkelrittet langs 
den gamle taubanetraseen mellom Folldal og 
Alvdal – er flyttet til Steia. Tidlig lørdag 
ettermiddag er de første syklistene ventet i mål. 
  Taubanetråkket arrangeres av Alvdal idrettslag 
og Savalen sykkelklubb, og Alvdal IL er i 

Det starter med åpning av Sansehagen ved Solsida onsdag 
20. juni og avsluttes med oppvisning av Gardens musikk- og 
drilltropp søndag 24. juni. Årets Midtsommerdager i Alvdal varer 
lenger enn noen gang og har et mer spennende og variert 
program enn noensinne.

forbindelse med årets endring av målgang, og 
forventet folkefest på Steia, raskt ute med å 
utfordre både folldøler og tynsetinger til å 
kjempe med alvdølene om seieren i sykkelrittet.

Aukrust-utstilling og storfest
Før Olabilene som vanlig suser ned Steijela i 
kamp om seieren i Steijela Grand Prix er det 
også grunn til å få med seg åpningen av 
utstillingen ”Den unge Kjell Aukrust” – 
sommerens hovedutstilling på Aukrust-
senteret. Her vises det mange Aukrustmalerier 
som er i privat eie og som aldri før har vært vist 
offentlig.
  Aukrustsenteret gjentar også suksessen med 
Opearpub på lørdagskvelden, med Knut 
Stiklestad, Beate Mordal og Mona Spigseth 
Sagstad.
  Litt røffere rytmer blir det utover kvelden i 
teltet på Steia, der det inviteres til storfest med 
Alvdalskameratene. Dette ble prøvd for første 
gang i fjor, og ble en suksess som definitivt skal 
gjentas.

Grendecup og Gardemusikk
Søndagens program inkluderer både tur til 
Stamovola med Alvdal turforening og 
grendecupfotball i regi av Alvdal idrettslag på 
Steimoegga, før den store finalen kommer med 
oppvisning og konsert av H.M. Kongens Garde 
sin musikk- og drilltropp. Dette skjer på 
parkeringsplassen ved Taverna.
  Troll skal temmes – velkommen til Midt-
sommerdagene 2012!

STEIJELA GRAND PRIX: Fjorårsvinner Blue 
Bird II med Leiv Skare på vei nedover under 
Steijela Grand Prix. Det er nye vinnersjanser i år.

POPULÆR AUKSJON: Fjorårets 
auksjon under ledelse av Bjørn 
Morønning var populær. Det blir ny 
auksjon på Steia lørdagen under 
Midtsommerdagene.

SYNGER UT: Knut Stiklestad, her 
med Evy Sandberg, er klar for nye 

operapub i Aukrustsenteret under 
Midtsommerdagene.

TRÅKKER TIL: Martin 
Kløvstad på vei mot mål 
under Taubanetråkket i fjor. 
I år er innkomsten flyttet til 
Steia lørdagen under 
Midstommerdagene.



– Det var litt tilfeldig at besøket av Garden 
sammenfalt med Midtsommerdagene. Det er 
noe jeg er meget glad for, sier Simen Nyhus.

Var sjøl i Garden
Nyhus spilte sjøl saksofon i Garden i ett år og 
Bjørnar Brække som var befalet hans den gang 
(i forrige århundre), er nå sjef for 3. garde-
kompani. Slik har det storfine besøket kommet 
i stand. Kongens menn er på vei til turné i 
Nordland og tar en stopp i Alvdal på vei 
nordover. Her rekker de både drilloppvisning 
og konsert.

Utendørs og gratis
Alt skal foregå utendørs.  Nyhus håper det 
også blir en utendørskonsert med musikerne 
etter drill-oppvisningen: – Drilltroppen 
opptrer uansett. Blir det dårlig vær må 
konserten sløyfes, men vi håper jo på flott vær, 
understreker Nyhus.
  Han håper at arrangementet vil trekke til seg 
publikum fra flere kommuner. 
  – Mange synes jo dette er veldig artig. Og det 

H.M. Kongens Garde kommer til 
Midtsommerdagene. 24. juni 
kommer Garden til Alvdal, og 
skal ha drilloppvisning og 
konsert ved Taverna kl. 14.00. 
– Dette tror jeg er noe mange 
synes er artig, sier korpsentusiast  
og ex-gardist Simen Nyhus. 

Garden kommer 
til Midtsommerdagene

blir gratis. Alt Garden ber om er et varmt 
måltid når de kommer, forteller Simen Nyhus.
Dagen H.M Kongens Garde gjester Alvdal er 
altså søndag 24. juni. Tidspunktet blir klokka 
14.00,  på parkeringsplassen ved Taverna.

PRESISJON: H. M. Kongens Garde gir en 
oppvisning i presisjon søndag 24. juni  - i Alvdal. 
Foto: H. M. Kongens Garde

130 MANN: Gardemusikken og drilltroppen utgjør 130 mann som kommer til bygda i juni. Her fra nasjonaldagen 
for få dager siden. Foto: H. M. Kongens Garde

MESSING: Gardemusikken vil holde utekonsert 24. juni. 
Foto: H. M. Kongens Garde



13. – 15. juli er det klart for 
Livestock – sommerens stor-
festival i Nord-Østerdal.  For sjette 
året arrangeres den populære 
festivalen. I år med større og mer 
spektakulært program enn noen 
gang, med blant andre TNT på 
artistlista. 

I år satser nemlig Livestock stort, og har utvida 
spekteret med store, internasjonale band. Blant 
bandene de byr på finner vi både et Spelle-
mannprisvinnende band og et rocke-band fra 
selveste USA.

TNT headliner
Den aller største headlineren av dem alle er trolig 
TNT.  TNT er et av Norges viktigste rockeband, og 
feirer nå 30 år med stor turné. De tar derfor turen 
innom Stormoen Skytterbane den 14. juli.
  Bandet har gjort suksess i Japan, og til og med 
gjort plateslipp i USA.
  – TNT gir festivalen et kjempeløft, og vi tror at 
dette blir tidenes festival, sier Andreas Tronsgård.

Hills of Elysium
Fra Seattle kommer bandet Hills Of Elysium, som 
i sommer er på Norgesturné. Publikum kan 
forvente hardrock og spekatuklært scene-show 

fra det kritikerroste bandet.
  En ny artist er også bekreftet til Livestock: The 
Stoneman Blues Band with the Nordic Marauders 
er klare for årets festival. Dette er et blues/
country band bestående av garvede og rutinerte 
musikere fra Texas, New York og Sveits, og de 
samler seg i anledning Livestock for å levere en 
minneverdig konsert til alle de som tar seg turen 
til Stormoen skytterbane.

Hovedformålet er lokale band
Hovedformålet med Livestock-festivalen er å gi 
lokale band en scene å stå på, så de kan få vist 
seg fram. Blant de lokale finner vi Travellin’ 
Imbesiles, som også spilte på den første 
Livestock-festivalen. Dette håper de vil appellere 
til et eldre publikum.
  – Om det er noen lokale band eller musikere der 
ute, så ta kontakt, legger Tronsgård til.

To dager
Livestock satser i år, som i fjor, på to fullverdige 
festivaldager. Fredag byr de på en rolig og 
folkelig kveld, mens det på lørdag blir rockeaften. 
Camping blir det også, i umiddelbar nærhet, så 
du skal kunne tilbringe hele helgen på Stormoen 
Skytterbane. Campingplasser er inkludert i 
festival- og dagspassene.
  – Det er også viktig for oss at folk forstår at dette 
er et regionalt arrangement, ikke bare for 
alvdøler. Vi ønsker at folk fra hele regionen skal 
komme.

  Livestock håper også at flere folk vil få øynene 
opp for festivalen med store band til Alvdal. Det 
er også viktig at det er en festival. Konserter er 
det jo stadig vekk, men i Nord-Østerdal er det 
ikke mange festivaler.
  – Vi synes at ungdom som ikke har mulighet til 
å dra på andre store festivaler, skal kunne få 
denne muligheten.

Spektakulært med basecamp
Livestock Basecamp tilbyr unike og alternative 
naturopplevelser til folk i alle aldre. Det mest 
spektakulære perspektivet vil du få fra en 
paraglider seilende ned fra Tronfjell.
  Du vil også kunne suse over og ned i juv i liner, 
nedover Tronfjells mangfoldige stier på 
terrengsykkel, nyte stillheten og roen på 
Glomma i en elvekajakk, eller få med deg den 
fantastiske utsikten fra toppen av Sølnkletten. I 
løpet av helga vil det også bli arrangert en 
buldresamling hvor det vil bli muligheter for å 
prøve noen av Norges beste buldreområder.
  I tillegg vil det bli flere aktiviteter på 
festivalområdet hvor man blant annet kan prøve 
kassestabling, sandvolleyball, slakkliner og 
gjørmebryting.
  – Paragliding er en spektakulær måte å se Alvdal 
på. Vi har kapasitet til 10-15 mann, så det er bare 
å melde seg på, kan Hans Steien Rasmussen 
fortelle oss.

Populær festival
Det er ingen tvil om at festivalen har vært en 
suksess.
  – Hva hemmeligheten er har vi også lurt på, sier 
Tronsgård. – Men det må vel være godt humør 
og hardt arbeid, legger han til.

KLARE: Denne gjengen kan nå presentere programmet for 
Livestock-festivalen 2012, større og bedre enn noensinnne. Fra 
venstre: Einar Ødegård Gjelten, Andreas Borkhus Tronsgård, Eline 
Stølan, Hans Steien Rasmussen og Anne Linn Vingelsgård Schärer. 
Foto: Klara Skovro Thoresen

TNT og hardrock fra Seattle 
til Livestock i sommer

SUPERBAND: Superbandet TNT er 
blant headlinerne på sommerens 
Livestock



SPEKTAKULÆRT: Paragliding er en av de mange 
aktivitetene som tilbys på Livestock Basecamp. 
Foto: Livestock

  – Vi har et veldig bra dugnadsarbeid, også da, 
legger han til.
  I år kommer Livestock til å ha totalt 100 mann i 
dugnad, og til det trenger de flere frivillige. Det er 
mange forskjellige arbeidsoppgaver både før, 
under og etter festivalen.
  – Vi oppfordrer folk til å bli med. Alle får gratis 
festivalpass, og det er en morsom og lærerik 
jobb, sier Anne Linn Vingelsgård Schärer

Lokal mat
I tillegg til lokal musikk og natur, satser de på 
lokal mat.
  – Vi er i kontakt med lokale aktører og gleder oss 
veldig til det. Det lokale er en del av opplevelsen, 
kan Einar Ødegård Gjelten meddele.
  I år søker de også om skjenkebevilgning for øl 
og vin. Det vil ikke påvirke aldersgrensen, som 
fortsatt er 15 år.

Billettsalg på billettservice.no 
Nytt av året er også at billetter vil bli solgt via 
Billettservice. Salget startet 20. april, og folk 
oppfordres til å kjøpe via internett.
  – Vi har jo begrenset kapasitet, og det kan bli 
folksomt.
  Det må også nevnes at ungdom mellom 16 og 
21 år får 50 % rabatt på festivalpasset av kultur-
kortet. Det gir også rabatter på basecampen.
  I år søker de også flere sponsorer.
  – Vi håper å få med næringslivet, og ønsker flere 
sponsorer.  Vi vil gi tilbake en god pakke med 
blant annet større profilering på festivalområdet, 
sier Eline Stølan.
  – Vi satser større, fordi vi ser det fungerer. Dette 
begynner å bli en naturlig del av sommeren for 
mange, avslutter Anne Linn Vingelsgård Schärer.
  Har du likt facebook-siden til Livestock? De liker 
nemlig veldig godt at du liker siden, her kommer 
de med oppdateringer ofte.

Fra 28. juni til 1. juli 2012 kommer det 400-
500 4H-ere til bygda. Leiren skal være på 
Steimoegga. Det er ypperlig å ha det der, 
siden man har god tilgang til både kjøkken, 
dusjer, fotballbane, mye uteareal samt mye 
mer. Det vil bli brukt et jorde som teltleir, for 
med så mange ungdommer er det mange 
telt og lavvoer som skal settes opp.
  – Det er viktig for 4H i Alvdal at vi får 
arrangere leiren, sier Eithun
  – Og så kan det  bidra til at flere får interesse 
for 4H.  Dessuten er det fin Alvdalsreklame.

Årets høydepunkt
For de som er med i 4H er det leiren som er 
det største høydepunktet. Da møtes  4H-ere 
fra hele fylket for å ha det morsomt, drive 
med forskjellige aktiviteter og ikke minst for 
å bli kjent med nye folk. Ekstra stas er det nok 
for Kvikk 4H og Blåvola 4H med fylkesleir, 
siden det arrangeres på hjemme-bane.
  Forrige gang det var 4H-leir i Alvdal, var i 

1995. Så det er med andre ord på høy tid at 
det arrangeres i Alvdal igjen.

Volleyballturnering
På fylkesleiren er det mange ulike aktiviteter 
man kan være med på. Det arrangeres en 
talentiade hvor du melder deg på og kan 
synge, lese dikt spille teater eller vise frem 
andre talenter. Ellers vil det også bli aktiviteter 
rundt omkring i bygda. De 4H-erne som 
kommer fra andre steder, kan få oppleve hva 
som er spesielt med Alvdal, blant annet 
Aukrustsenteret, Jutulhogget og Tronfjell.
  En viktig del av leiren, er volleyball. Det 
pleier å være en egen volleyballturnering, 
noe det er stor interesse for. 
  I forbindelse med leiren, trengs det mange 
frivillige som kan hjelpe til. Så hvis du ønsker 
å hjelpe til, er det bare å ta kontakt med noen 
i hovedkomitéen.

4H-leir 
for 500 på Steimoegga 
i sommer
I sommer arrangeres 4H sin fylkesleir i Alvdal, og PR-sjef i 
hovedkomitéen for 4H-leiren, May Kristin Holøyen Eithun, mener 
det er god reklame for bygda og at det kan få opp interessen for 
Alvdal når nesten 500 ungdommer kommer hit i fire dager.

HOVEDKOMITÉ: Hovedkomitéen for 4H-leiren: Bak fra venstre: Hilde Tronsmoen Flaamo, Kjersti Plassen 
Reppe, Johan Nesteby, Paal Hansen-Møllerud og Margit Jære. Foran fra venstre: Ivar Oddlien, Cecilie Ruud 
Tronsmoen, Kristine Follstad, Mattis Tronsmoen, May Kristin Holøyen Eithun, Magnar Tronsmoen, Kjell Ove 
Tronsmoen og foran Ingrid Storrøsæter.  



Tradisjonsmat, husflid og kultur står som 
vanlig i høysetet under Høstdalsdagene, så 
også i år.  Innslaget med hesteaktører er 
imidlertid ikke med i programmet denne 
gang, da de i stedet setter hverandre stevne i 
forbindelse med Sommermoro i Dalsbygda. 
Men, programmet er da mangfoldig nok til å 
kunne lokke mange til seters uansett, og vi tror 
ikke budeiene får noen publikumsnedgang 
om værgudene spiller litt på lag. Guren Hagen 
er årets store trekkplaster under lørdagen på 
Sveivangen.

Høstdalsdagene 
for femte gang i 2012

Kurskveld om mat og helse
Høstdalsdagene har som enkelte har fått med 
seg hatt et par gode hjelpere i de to innleide 
budeiene Margrete Vistnes og Hilde 
Gjermundshaug Pedersen. Førstnevnte er 
universitetslektor ved Universitetet i Stavanger 
med mat og helse som spesialområde, mens 
Hilde GP tør være kjent for de fleste alvdøler 
og andre for sine bragder i skisporet. Begge to 
har de hvert år stilt opp og bidratt i 
arrangementet, og i år har de to sikret seg en 
post i programmet som bør kunne vekke 
interesse.
Dagen før  “avspark”  på Gjermundshaugvangen 

stiller de nemlig med et selvkomponert 
kurskonsept med plass til maksimalt 16 
deltakere. Stedet er Alvdal ungdomsskole, og 
temaet er “Basic matlaging og trening”. Her 
håper disse to å kunne bidra til hvordan så vel 
matlaging som trening kan gjøres enkelt og 
morsomt, med andre ord kokketips med 
utgangspunkt i ekte råvarer kombinert med 
treningstips, demonstrert både i teori og 
praksis. Dette tilbudet vil nok friste mer enn de 
det er plass til, tror vi!
Under tradisjonsmatdagen inkludert aktivi-
teter for små og store vil det som vanlig på 
åpningsdagen bli demonstrert ysting, kinning 
og bakst, med tilhørende smaksprøver. Her vil 
også de to kursaktørene fra onsdagen bli å 
treffe, og kanskje kan de ta på seg et ekstrakurs 
om responsen blir stor?

Husflid før mesterskap og pub
Fredag er det på Valråmovangen det meste 
skjer, først med husflidsaktiviteter og båt-
bygging samt barneridning for de minste. 

VELKOMMEN: Budeiene Else Iren Smedplass, Gunhild Valråmoen og Anne Berit Gjermundshaug hilser nok en gang velkommen til Høstdalsdagene. 

Foto: www.seterlandet.com

Når seterfolket i Høstdalen varter opp med Høstdalsdagene 2012 
12-14. juli er det faktisk femte gangen dette tre dager lange 
arrangementet avvikles. Fra både nært og fjernt har mange gjennom 
disse årene funnet veien til den særegne seterdalen i Alvdal vestfjell, 
og årets program har både tradisjonelle programinnslag og nye 
poster i seg.



VAKKER SANG: Guren Hagen kommer til Høstdalen med vakre viser og ballader. 

Foto: Jan Tore Øverstad, post@overstad.no, http://overstad.no

BJØLLEENTUSIAST: Ove Sand fikk realisert sin drøm om et museum for de mer enn 1000 bjøllene han har 

samlet opp siden barnsben av, og på Kloppbekkmovangen vil han i sommer vise fram denne hver torsdag 

og søndag, samt hver dag under Høstdalsdagene.  Foto: www.seterlandet.com 

Senere på dagen blir det så muligheter for 
fysisk fostring, enten man vil delta på fottur fra 
Kolve eller bli med på konkurransen om å bli 
Høstdølenes mester.
Det aner oss at tidligere deltaker i NRK-sendte 
Mesternes Mester, Hilde Gjermundshaug 
Pedersen, også blir å finne i manesjen her. 
Men, konkurransereglene og øvelsene det skal 
kjempes i er ikke nødvendigvis bare i 
skiheltens favør, så her kan alle delta. Helt til 
slutt åpner Valråmovangens fjøspub dørene 
og Arild Nygaard spiller sommernatta inn.

Lørdag med Guren Hagen
Sveivangens kulturdag avrunder Høstdals-
dagene 2012 lørdag 14. juli, og også i år blir 
det demonstrasjon av gammelt hesteutstyr 
samt opptog med hester. Felespill underholder 
Martin Follstad med, mens Alvhild Stenhaug 
Nyhus skal synge utover vangen. 
Etter disse lokale talentene entrer så rendølen 
Guren Hagen scenen, og byr på konsert med 
mange av sine vakre viser og ballader. Hele 
dagen gjennom blir det i tillegg mange dyr å 
se og klappe på, så både små og store bør 
kunne se fram mot en innholdsrik avslutning. 
Velkommen til seters, også i år, hilser trioen 
Else Iren Smedplass, Gunhild Valråmoen og 
Anne Berit Gjermundshaug.
Alle de tre dagene arrangementet pågår vil 
også Kloppbekkmovangens bjøllemuseum 
samt fjøsmuseet på Taraldshaugvangen holde 
oppe for publikum. Stikk gjerne innom!



– Det viktige er å få det ytre klart. Jeg regner 
med at det vil være klart i løpet av sommeren 
og høsten, forteller Knut Poppe. Hagen som 
var planlagt må han dessverre vente lenger 
med. Den kommer bare til å bli ødelagt når det 
fortsatt er mye arbeid som skal gjøres. 

Hotellet skal være for 
allmennheten
Inne i hotellet er det fortsatt mye arbeid igjen, 
selv om gulvene er støpt. – Og interiøret vil jo 
bestemmes i forhold til hvem som skal leie 
bygget når det blir ferdig. 
Mer vil ikke hotelleieren si om framtidig drift 
av hotellet. Men hovedpoenget sitt står han 
fortsatt ved:
– Steien Hotell skal være til for allmennheten.

Samme farge som i 1878
Mens det indre må vente litt lenger har det 
ytre skalet av gamle, nye Steien Hotell sakte 
men sikkert kommet til syne. Ett etter ett er 
panelet utvendig tatt ned, renset og de som 
måtte skiftes er skiftet ut. De aller fleste 
bordene er imidlertid akkurat de same som de 
som ble spikret på plass i 1878. Fargen er slik 
den var etter hotellets første malingsstrøk. – Vi 
maler med gammel linoljemaling, forteller 

Joda, planer for videre drift er 
det nok av men han holder 
kortene tett inntil brystet, Knut 
Poppe der han viser rundt i et 
Steien Hotell som sakte men 
sikkert forvandles tilbake til 
prakthotellet fra 1878.

Steien Hotell tar form

Poppe, opptatt av at arbeidet gjøres så nært 
opp til det opprinnelige som mulig. 

Gode materialer
Noen ganger er ikke det så vanskelig. – De var 
veldig opptatt av å bruke gode materialer når 
de bygde hotellet. Vinduene er tynne, men de 
står seg godt. De er tatt ned men satt opp 
igjen, forteller Knut Poppe. Dette er jo en mye 
bedre løsning enn å få laget nytt, mener han.

Så er alle spente på hva Steien Hotell skal fylles 
med men der må vi bare smøre oss med 
tålmodighet. – Jeg regner med at interiøret vil 
være klart om ett år eller halvannet års tid, tror 
hotelleier Knut Poppe.

VERANDA: Verandaen blir nå plassert der den 
opprinnelig stod, på veggen mot Prix.

VINDU FRA 1878: Solide materialer gjør at vinduene 
står like fint 130 år etter at de ble satt inn. 

FRISK TAPET: Utenpå tømmerstokkene er det to lag 
med tapet. Her er det bare å velge og vrake.

BRYSTNING: Det aller meste av den utvendige 
brystningen er helt fin og skal snart ut igjen.



Ingrid Vollan trådte sine barnesko i Alvdal, og få var overrasket over at hun 
ble skuespiller. Siden hun gikk ut av Statens Teaterskole i 1978, har hun vært 
fast ansatt ved Trøndelag Teater og Oslo Nye Teater. For et par år siden spilte 
hun Britt i NRK-serien "Himmelblå". Ingrid er bosatt i Oslo og arbeider i dag 
som teaterpedagog ved siden av å være frilansskuespiller. Hun har hatt flere 
opptredener i Alvdal og like "å komme hematt". Hun er fast blogger i 
nettavisa Alvdal midt i væla. Her kan du lese hennes blogg om sommeren i 
Alvdal. Flere blogger finner du på www.alvdalmiv.no

A Maj Olga å ei likte sjølsagt gått å henge på 
syklan utafår den gamle Østbykiosken. Om vårn 
kunne vi ha mange lykkelie stunder dær; tell 
venstre får luka låg de en diger snøhaug som 
smelta sakte å åpenbarte en haug mæ tiøringer 
som fålk hadde mista når døm kjøpte seg 
"spesial"! Lykke lykke! Da vart de mange ekstra 
salti på oss som å smelta sakte. Ellers va re 
lollipopen som passa best attåt de rosagule 
sommerkjolan våre, eller vi kjøpte en dobbel 
fruktis på deling. Isen ot vi gjærne i Skumlehuset 
som lå i en liten veistubb bakafår butikken, dæ va 
en eldgammel plankehaug tå et hus som sto tæ 
næfalls. Dæ va et fint stelle for mange steionger 
dær n kunne skræme live tå kvarandre! Men vi jol 
blant anna stas på engelsklæren vår dær, n Kjell 
Ove; vi førte lange konversasjoner dær de bare 
va låv å prate engelsk, vi måtte jo øve oss før vi 
skulle ut i den store væla! Da va vi kanskje 
sammen mæ de andre steivenninnan våre; a 
Ellen, a Gunhild å a Jorun. De krevde balansekunst 
får å ta sei fram i Skumlehuset, de hang itte helt i 
hop, men dæ hadde vi øvd på i jazzballetten på 
samfunnshuset, så dæ gjekk som en lek!

Så rente vi kanskje næppå skulplassen får å 
hoppe Flyvern, paradisen vår. Den flateste stenen 
kunne ru finne i Prestgardsbakken rett næafår, å 
når den klask næ i fast lere va re bare å håppe i 
vei! Når isen va oppete va re kanskje 
strikkhåpping, alt du kunne finne på mæ en 
strikk rundt føten på venninnan dine! Slengtau 
va saken når vi va mange; dæ vart "bamse, bamse, 
ta i bakken, bamse, bamse snu deg rundt" helt 
tæll dæ va ti for en Sweetmint. Så rusla vi kanskje 
en tur næåver mot Sjulus å svingte opp mot 
Kvennbekken får å finne blomster. Å så mye fint 
som voks! Vi kunne finne to vekster som varsla 
om framtia; prestekraver; så spennende å sjå om 
de vart kjærest ell itte. Lete etter firkløver i samme 
slengen, fann vi dæ va mye framti sikra! 
Bekkeblom som va pen, men lukta litt stramt 
sammenligna mæ den nydelie ballblomen som 
lokta bære enn gotteri. Di pene blåklokkan uten 

lokt som kunne brettes ut å brukes tell bitte små 
duker. Engsmelle som sa smokk når du klaska n 
mot hånda. Sjølveste stasblomstern liljekonvallen 
plukka vi på et spesielt stelle på Øya som mor mi 
visste om. Å dær vart de grann seljefløytelåt om 
vårn når ho spikka små fløyter åt oss ongan. 
Grisgras i digre kvaster va re letteste å plukke, 
svosj sa re så va re oppe. Åffer plokke dæ? Om 
såmmern hadde vi grisonge som fækk bo i 
grishuset hans Arne K, nabon vår. Grisgraset 
levde grisen gått på, attåt ot n gammelt brød 
som n fatter fekk frå Bjerkes bakeri. Vi søskena 
bytta på å mate n om kvellen, å verken grisen ell 
vi ville tenkje så mye på høst å slakteti, særli va 
vesjlesøstra mi litt var for den slags, så hysj hysj. 
Brødran mine gikk ofte under ett som "ryssan", i 
den grønne tia raste døm rundt på kvar sin 
sykkel mæ likedanne T-skjorter å plaster på knøa, 
kan nesten itte huse at ei så døm gå om 
såmmern. På bakhjulet vart de montert 
pappskiver som simulerte motorlyd så døm 
hørtes på lang lei. Satt døm itte på sykkeln sloss 
døm, mæ kvarandre, mæ kamerater eller mæ 
mei. Eller døm ot is, vi sykla på Steia kvar vår gång, 
da vart de Pinup på Hanslage, fort pakka inn i 

Østlendingen, fort hematt, slafs i vei i sola! Vi satt 
høggroli å koste åss å så på mor vår som drev 
mæ luking i jolbæråkern, rø på ryggen å i rø 
sjølsydd shorts. Attåt jolbæra kunne re vanke et 
glas Sapp som vart kjøpt i bitte små flasker, men 
skulle blandes ut tæll ti liter fornydli appelsinsaft! 
Hvis de va rikti varmt vart de bading i Glåma eller 
Folla. En gång skulle speidern Einar S lære oss litt 
om livredning, han viste åss fårskjellige tak n 
kunne ta får å få dratt opp den druknede. Så sku 
vi prøve, å åssen de no vart så fekk ei, vesle flisa, et 
årntli tak på denna digre ryssen å fækk slengt n 
utti Glåma! Ingen huse re, og ingen tru mei, men 
ei vet at kråppen fløy åver skuldra mi og plask 
næ i den kalde Glåma bak Caltex. Så dæ så!

Nåe huse vi, å nåe tru vi at vi huse, vem kan si kerr 
som æ rett? En dag ska a Maj Olga å ei grave opp 
en skatt som vi grov næ en såmmerdag attmæ 
huskestativet vårt, de står dær enda, men vi huse 
itte sjølve skatten. Vi må nok vente litt, tenkj om n 
itte æ dær? Vi vil ha dæ fine såmmerminne vårt 
fra den gång da ei stønn tell. Åsså drømmen om 
skatten.

Såmmern vår!
Såmmern, dæ va den aller beste tia! Den drømte vi om når de va førti iskalde ute. De va så lange 
såmmere den gången, vi bestemte at den bynte søttende mai og så varte n helt tell foreldran våre itte 
klarte å få oss mæ på flere bærturer. Å så mye sol som de va! Å så heldie vi va! Akkurat søttende mai 
kunne vør i kaldeste laget, får den dagen va re uansett strømpebokseslutt, å på mæ di kvite 
knestrømpan attåt speiderdrakta. Når dagen va åver va strømpan grå, å låra blå, men nåe måtte n åfre 
får å vør fin i toget.

17. MAI I PRESTGARDEN: fra venstre 
Kjell Wagenius, Bergsven Vollan, Bjørn Vollan, Einar Vollan, Ingrid Vollan, Olav Wagenius 
og Bjarne Martin Wagenius. Foto: Alfred Wagenius.



Ordføreren klipper snora, spellemenn fra 
Strømmen spellmannslag og Alvdal spell og 
danselag spiller opp. Ola Jonsmoen vil kåsere. 
Musikk blir det også ved gruppa FRAK. Som 
om ikke dette var nok blir det grilling og 
matservering, og noen overraskelser. For det 
slås på stortromma når Sansehagen offisielt 
åpnes 20. juni.

Stolte og glade
De er mektig stolte over hva som har kommet 
i stand, to av krumtappene i Sansehage-
prosjektet ved Solsida, Gunveig Eide og Kåre 
Dalen. Men de er mest opptatt av å snakke om 
det enorme frivillige løftet som har gjort 
realiseringen mulig. Eksemplene er mange:

Kollossal dugnadsinnsats
– Det er vanskelig å trekke frem noen spesielt 
for det er så mange som har bidratt. Og det har 
vært så hektisk at jeg ikke har rukket å telle 
hvor mange frivillige som har stått på her 
oppe, eller hvor mange dugnadstimer som er 
lagt ned, forteller Kåre Dalen og børster jord av 
arbeidstøyet. Men han tror det er godt over 
hundre mann (og damer) som har lagt ned 
utallige dugnadstimer.

Åpning for alle sanser
– Dette er en mangeårig drøm som endelig er realisert, stråler enhetsleder
 Gunveig Eide og skuer utover Sansehagen utenfor Solsida. Onsdag 20. juni 
inviteres hele bygda til høytidelige åpning av bygdas nye park. Denne kvelden blir det innslag for alle sanser.

Kiving mellom entreprenører
– Ekstra moro var det når Jan Inge 
Gjermundshaug insisterte på å lage alle veiene 
her. Det gjorde at seks andre entreprenører 
ikke ville være dårligere og dermed utførte 
arbeid kalkulert for rundt 300 000 kroner for 
oss, ler Kåre Dalen. De regner nok med at de 
kommer hit en gang alle sammen, sier han og 
nikker mot Solsida omsorgsheim.
– Så er det klart det er noen som har lagt ned 
vanvittig mange timer, forteller Dalen. 
– Ja, Kåre Dalen er her tidlig og seint, avbryter 
Gunveig Eide. Det er takket være de frivilliges 
kollossale arbeidsinnsats at dette er en realitet. 
Kåre Dalen har mange kontakter. – Og jeg er 
ganske god på å mase, repliserer Kåre Dalen.

Åpent for alle
Håpet nå er at Sansehagen vil bli brukt flittig 
av mange lag av alvdalsbefolkningen:
– Vi håper at hjemmeboende eldre, barnehager 
og skoler vil ta turen hit. Ja hele befolkningen. 
Scenen håper vi kan brukes til ulike arran-

Alvdal Kommune  •  2560 Alvdal • Tlf. 62 48 90 00  •  postmottak@alvdal.kommune.no  
www.alvdal.kommune.no

Fakta om Sansehagen:

Sansehagen er realisert ved hjelp av 
EXTRA-midler. Stiftelsen Helse- og 
rehabilitering har bidratt med 850 000 
kroner i prosjektmidler over tre år.
Fra årskiftet skal sansehagen være 
sjølbærende økonomisk.
LHL Alvdal er prosjekteier for prosjektet 
«Sans og Samling. Og leder Kåre Dalen 
har organisert det hele.
Over 100 dugnadsfolk har arbeidet i 
flere år for å få gjennomført prosjektet.
Sansehagen er bare halvparten av 
prosjektet Sans og samling. Andre delen 
er sosiale og kulturelle samlinger for 
beboere, pårørende og hjemmeboende 
eldre. Lokale og nasjonale krefter skal 
inviteres til å underholde og aktivisere 
brukerne av sansehagen.

SÆTERSTUA: Dette huset er interiørtegnet av Sverre 
Dalen, forteller Gunveig Eide. For mennesker med 
demens, skal seterstua være en sanselig opplevelse og 
minne om gamle, kjente inntrykk.

GAVESKAP: Kåre Dalen og Gunveig Eide ved det flotte 
skapet i seterstua, gitt av Else Løkken.

BARNEKROK: Her blir det sandkasse og blomsterkasser 
med jordbær, poteter, grassløk og anna godt for 
smakssansene, forteller prosjektleder Kåre Dalen.

SCENE: Her kan kulturskolen og andre arrangere 
utendørskonserter. Og det er bare å fyre opp 
bålpanna.

SKIKKELIG SKIGARD: Olav Strypet står for skigarden 
rundt sansehagen.

gement. Og det blir både vannkoker og 
vaffeljern i seterstua så det er bare å ta med 
seg vaffelrøra dit, sier prosjektleder Kåre Dalen.

Åpning av Sansehagen ved Solsida omsorgsheim, onsdag 20. juni 1700-1900. Alle hjertelig velkommen!



PROGRAM
SE HVA SOM SKJER på AuKRuStSEntEREt i Juni OG JuLi

23. Juni KL. 13
”Den unge Kjell Aukrust”
åpning av maleriutstilling
23. Juni KL 19.30
Operapub
Knut Stiklestad, Beate Mordal og 
Mona Spigseth Sagstad

UTSTILLING!
Med private Aukrust-
malerier på utlån - som 
du aldri før har sett!

GÅ IKKE GLIPP AV ÅRETS

Se www.aukrust.no 
for oppdateringer

7. OG 8. JuLi    Lek- latter- litteratur 

”Å leve det er fali det”
Lyst sinn, skarpt blikk, kvass penn- fortellermåte a la Kjell Aukrust
Kari Mari Jonsmoen, Ingrid Vollan og FRAK. Fire forestillinger, forhåndssalg

7. JuLi KL. 19. 00

Herborg Kråkevik 
”Herborg mellom bakkar og Himmelbjerg”
Forhåndssalg

Aukrustsenteret AS, 2560 Alvdal  
Tlf.: 62 48 78 77 
 e-post: post@aukrust.no   

 www.aukrust.no

Åpningstider 2012
5. mai til 29. juni  kl. 10 - 17
30. juni til 5. august  kl. 10 - 19

6. august til 14. oktober  kl. 10 - 17

Alltid noe å glede seg til med
Alvdal Turforening

www.turforening.no

Sommerturer!
Fredag  22. juni  

Åpning av gamle Folldalsveien 
Oppmøte i  Sognan  kl. 19.00.

Servering og  underholdning – familietur.

 Søndag 24. juni  
Stamovola med besøk på Trønnessetra

Oppmøte kl 10.00  på Steia.  
Passer for alle aldre – familietur.

 
Se vårt program utover sommeren 

– fullstappa av turmuligheter for de turglade!
 

Åpning av Sansehagen ved Solsida omsorgsheim, onsdag 20. juni 1700-1900. Alle hjertelig velkommen!

M
an

de
lp
ot
et
fe
st
iv
al

No
rs
k

20
12

I Alvdal
21.-23. september

Neste nummer av Alvdal - Midt i 
væla kommer ut i forbindelse med 
Norsk Mandelpotetfestival i Alvdal 
21-23. september 2012.

Utgivelse: Onsdag 12. september.
Materiellfrist: Fredag 24. august.

For bestilling av annonseplass eller 
tips for redaksjonell omtale, kontakt 
Rune Eng på tlf.: 62 48 97 08, eller 
post@dmtalvdal.no.



Telefon: 62 48 93 50 
Fax: 62 48 93 51

Åpningstider: 
Mandag – fredag: 7 – 17

Lørdag:  Stengt

AkTiviTeTSdAger AkTiviTeTSdAger 
torsdag 21. og fredag 22. juni 

i samarbeid med:

vi viser fram vår nye 
fasade – Alvdal royal 
tretak, kledning 
og terrasse, og Alvdal 
Malmfuru.

Servering og åpent til kl. 18.00 
begge dager.

TiLBUd!TiLBUd! 

Oljemaling/beis
Jotun drygolin, 10 liter

kr 649,-

Terrassebeis
Butinox, 2 liter

kr 198,-

NB! kjøp maling – få kost med på kjøpet

gassgrill
Futur Trio, 3 brenner

kr 1.490,-

4 stk. ida ytterdør
diplomat, 100 x 210 cm

kun kr 5.900,-

Alvdal royal Brun Terrasse
28 x 120

Nå kun kr 19,90 
pr. løpemeter

Terrasseskruer
Syrefast, 4,2 x 55 A4

kr 115,- 
pr. eske (250 stk)

rester div. arbeidsklær 
og sko

½ pris

kJeMPeTiLBUd!kJeMPeTiLBUd! 

Torsdag 21. juni fra 13.00 til 17.00 
vil en representant fra JOTUN demonstrere koster, 
maling og terrassebeis for å få best mulig resultat.

Av div. trelastpakker til

sterkt reduserte priser

rYddeSALg!rYddeSALg!
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Tlf.: 62 48 71 44 • post@abok.no • www.abok.no 
www.facebook.com/alvdalbok

Alle hyttebøker

50% 
rabatt
BØKER
kr 30/60/90
I lekeavdelinga:

Forundrings-

poser
50% rabatt på: 
Alle båter
Alle sandhjul
Vannskjold
Bowlingsett
Metalldetektor
og enda mer

Tilbudene gjelder t.o.m. 23.6.2012 

Håndverk    Mat    Kultur

Åpningstider

Steia, 2560 Alvdal  • Tlf.: 949 71 119 • post@huldrahandverk.no 
www.huldrahandverk.no

Midsommerfrokost 
på Huldra, lørdag 23. juni kl. 09.00 - 11.00

kr 50,- pr. voksen, kr 25,- pr. barn

Sponset av Prix, Spar, Synnøve Finden og Nortura

Moteoppvisning
  torsdag 21. juni kl. 18.00

Håndverk    Mat    Kultur

Åpningstider
20% 

på utvalgte Oleana jakker.Tilbudet gjelder kun under Midtsommerdagene

Håndverk    Mat    Kultur

Åpningstider

Moteoppvisning
Velkommen til en ny

Distriktets eneste spesialbutikk 
for hytteutstyr
Velkommen innom for å se vår store utstilling 
og en hyggelig “hytteprat” 

Tlf. :  62 48 95 39 • Mobil :  905 49 329 • ari ld@arild-solvang.as



Bli medlem og få 
kjøpeutbytte på 
alle varer! 
Se coop.no

Medlemskuppet varer frem til 5. august.
Utvalget kan variere fra butikk til butikk.

COOP PRIX
ALVDAL
9-22 (20)

KJØPER DU FÅR DU MED

KJØPER DU

FÅR DU MED

KJØPER DU
FÅR DU MED

JUNI   DEALPRIX

FÅR DU MEDFÅR DU MED

KJØPER DU

KJØPER DU

Så enkelt er vårt “Deal”-konsept. I tillegg til faste, lave priser er det 
hver måned enkelte varer det er ekstra gunstig å handle. Kjøper du 
en bestemt vare, får du en annen på kjøpet. Det kaller vi en god deal.

DEAL

Medlemskupp

28,90,-
Pr. stk: 4,81
Ikke-medlem: se hylleetikett.

Krone-Is
Diplom-Is. Sjokolade eller 

jordbær. 6-pk.

Medlemskupp

28,90,-

Medlemskupp

7,90,-

Farris Bris
Naturell, Mango & Papaya,

Lemon & Lemongrass,
Bringebær & Granateple. 1,5 l. Pr stk.

+ pant. Pr l: 5,27
Ikke-medlem: se hylleetikett.

Medlemskupp

Medlemskuppet varer frem til 5. august.
Utvalget kan variere fra butikk til butikk.



GRAS • BRØYTING • HUSDYRGJØDSELGRAS • BRØYTING • HUSDYRGJØDSEL

• Rundballepressing 
 Orkel HiQ kombi presse, 20 kniver,    
 muligheter for bruk av ensilerings-   
 middel, mye fôr i ballen ca.  10-15 % 
 mer i ballen enn i tilsvarende baller.    
 Kniver blir slipt regelmessig.

• Slåing
 3,15 meter maskin.

• Husdyrgjødsel 
 Røring med RV 150, rører alle typer kjellere,
 med ekstra 90 graders sving.
 Utkjøring med 12m3 vakum vogn.

• Raking
  Proff rive 8,5 meter brede. 
 Stor kapasitet.

Plast i stedet for nett 
på ballen, gir høyere fôrkvalitet, 
mer stabil balleform, bedre tetting 
mot luft, IKKE fastfrysing av nett.

Nyhet! 

Benytt fagfolk!
• Lagerutsalg av bygg- og malervarer
• Nybygg og restaurering
• Bolig, driftsbygg, næringsbygg
• Alt innen betong og tømrerarbeider
• Maling, fl is og gulvarbeider
• Kjerneboring i betong
• Utleie av stillasjer, forskalings-
 kassetter og dekkestolper

Hyttetomter
på Høstdalen

TIL SALGS

Boligtomter
på Gulløymoen

TIL SALGS

ALVDALSSTOLPEN AS
2560 ALVDAL - TLF. 915 54 642

KVALITET MED LANG LEVETID

ALVDALSSTOLPEN AS
2560 ALVDAL - TLF. 915 54 642

KVALITET MED LANG LEVETID

Alvdalsstolpen Plassen Industrifelt 2560 ALVDAL
Tommy Tlf.: 91 55 46 42 • Anders Tlf.: 91 17 54 43 • e-post: post@alvdalsstolpen.no

www.alvdalsstolpen.no

6 cm x 175 cm 252 stk/bunt  kr 21,20 pr. stk 
8 cm x 175 cm 154 stk/bunt kr 29,20 pr.stk         
10 cm x 175 cm  (1/2 kløvd)198 stk/bunt  kr 22,70 pr. stk

Stolpebanker, 

traktormontert, 

utleie m/mann.

 

Impregnerte 

gjerdestolper

 produsert av

sentvoksende furu

 

Vi fører også:

Elektrisk gjerdemateriell, 

galvanisert tråd, 

skruisolatorer

100 m/rull   kr 1.200   pr. stk     

Utmarksnetting         ( ALUZINK belegg)  



Handlaft & Tredesign AS • Industrifeltet på Plassen • 2650 Alvdal • Tlf.: 905 26 443 • E-post: amd@h3d.no • www.h3d.no

«Vår dør- møbel og innredningsproduksjon» tar 
utgangspunkt i gamle håndverkstradisjoner fra 
Østerdalen. Med respekt for disse gamle tradisjonene, 
ønsker vi samtidig å utvikle våre produkter i takt med 
tiden og ivareta kundens krav til funksjonalitet og 
komfort. 

Råstoffet vi benytter er malmrik furu, noe som gir 
stabile og solide produkter. Furu har også et naturlig 
og vakkert mønster med årringer og kvister som gir et 
levende uttrykk.  Våre håndverkere med sans for det 
ekte og håndlagede, har lang erfaring. 

Som en liten produsent kan vi i Handlaft & Tredesign 
lage individuelt tilpassede løsninger, til hus og hytter 
på fjellet eller ved fjorden.

“Godt å hvile på          
    velgjort gjerning”



Levegg - få det lunt og 
behagelig på din terrrasse

Balkongskjerm og 
balkon-glass - lun uteplass

Terrassemarkiser, vindusmarkiser 
- for elegant og effektiv solskjerming

 

Plissegardiner - for deg 
som vil prøve noe nytt

Autorisert forhandler av:
Din lokale forhandler:
Geir Ole Smedplass
Tlf.: 977 35 969 
E-post: geirole@scandic.no

Sol, vind, regn og sludd - vi hjelper deg!  Solskjerming • Balkongrekkverk/skjerming • Levegg • Myggrullegardiner • Varmepumper • Vedlikeholdsfrie vinduer og sprosser i PVC

Lamellgardiner - en ny 
trend innen solskjerming

Innglassing av uteplassen
- med eller uten isolasjon

Utvendige persienner 
- gir boligen en flott fasade

Gjør deg klar for sommeren!

KontaKt: Kontorbygg AS v/ Rune Eng • Tlf.: 62 48 97 08 
Mobil: 481 17 293 • e-post: post@kontorbyggalvdal.no

MØtELoKaLER 

Møtelokale for inntil 25 personer.
• Varmdrikksautomat
• Fullt utstyrt kjøkken
• Projektor og lerret

tIL LEIE
SHOWROOM
Norske DesigNere:  BarNe- og Dameklær

VelkommeN!

miDtsommerDager - lørDag 23. juNi 
alVDal stasjoN kl 10-15

Nina Bakken-Berg, 2580 Folldal  •  www.ninafinaballerina.no   •   tlf. 922 51 815

- iiS of Norway
- Kristine Vikse
- Lilleba
- Optimist of Norway
- Little Mountains by iiS
- MeMini
- Jumina
- Mole - Little Norway

20% CARDIGANS

little MOUNTAINS

til Damer

alle

alt fraTA 3 

BETAL FOR 2
MEMINI

klær fra

20%Vi spanderer den billigste!
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• Grafisk design
• Illustrasjon, tekst, foto
• Internett og webpublisering
• Rådgivning og kommunikasjon
• Trykksaker
• Skilt og dekor
• Profilartikler

www.dmtalvdal.no

alvdal

alvdal



Program 
H ø st da l s dag e n e  
 torsdag 12. juli 

seterdag På 
gjermundsHaug-
vangen

 Kl. 12.00 – 16.00 

• Aktiviteter/mat, ysting , kinning, bakst

• Natursti til nabosetrene

• Servering av setermat

• Åpent bjøllemuseum Kloppbekkmovangen

• Åpent setermuseum Taraldshaugvangen

(Bjøllemuseet og fjøsmuseet er åpent alle 

dager).

 Fredag 13. juli 

seterdag På
valråmovangen    

 Kl. 12.00 – 16.00 

• Aktivitetsdag/husflidsdag

• Demonstrasjoner/utstillere

• Farging av garn

• Båtbygging og sjøsetting av båtene

• Barneaktiviteter/ridning 

• Servering av setermat

• Tur fra Kolve med servering

 Kl.  20.00 

• Hinderløype med kåring av Høstdølenes 

mester 

 Hyttefolk og setereiere utfordres til å 

stille lag. 

 K.l 21.00 

• PUB. Musikk ved Arild Nygaard

 lørdag 14.juli 

seterdag På
sveivangen

 Kl. 12.00 – 16.00 

• Underholdning/musikk/konsert

 Kl. 12.00 

• Åpning (spilling på lur)

• Hester og vogner kommer kjørende inn 

på vangen

• Presentasjon av vogn, hest og kusk

• Felespill av Martin Follstad

• Sang av Alvhild Stenhaug Nyhus 

 Kl. 13.00 

• Konsert med Guren Hagen

 Hele dagen 

• Utstilling og muligheter til å treffe dyra

• Kaniner, geitekillinger, kyllinger, 

kopplam, gris, hest og kalv

• Ponniridning

• Servering av tradisjonskost og kaffe hele 

dagen.

lørdag 4. august 

antikkauksjon På 
kloPPbekkmovangen
• Auksjonarius Ola Rye

• 400 tilslag 

• Servering av setermat 

  

  x
onsdag 11. juli
basic matlaging og 
trening På alvdal 
ungdomskole kl. 14.00 
v/ Margrethe Wistnes og 

Hilde Gjermundshaug Pedersen 

• Hvordan gjøre matlaging og trening 

 enkelt og morsomt?

 Her får du prøve å lage mat fra bunnen 

 av med ekte råvarer, samtidig som du 

 får enkle treningstips, teori og praksis.

Plass til 16 stk.  Pris: Kr 200,- pr. pers.

Påmelding innen 9. juli.

Til Anne Berit, tlf.: 419 30 475

e-post: aberit-g@fjellnett.no 

Gjermundshaugvangen er åpen tre torsdager i juli fra kl. 12.00- 16.00. 

Vi tar i mot bestilling på arrangement med matservering.

Else Iren Smedplass, tlf.: 419 30 483

Gunhild Valråmoen, tlf.: 906 15 280

Anne Berit Gjermundshaug, tlf.: 419 30 475

NORD-ØSTERDALEN OG RØROSTRAKTENE



Før 298,- 
Nå 150,-

SANS BLOMSTER
Steia, 2560 Alvdal  

 Tlf.: 62 48 99 00 
post@sansblomster.no 
www.sansblomster.no

Vi bringer din blomstrende hilsen!
Ring og bestill på tlf: 62 48 99 00.

Midtsommertilbud 
på utvalgte lykter 
 og puter fra

Før 249,- 
Nå 150,-

Før 249,- 
Nå 150,-

Før 298,- 
Nå 150,-

Før 298,- 
Nå 150,-

Før 249,- 
Nå 150,-

Kom og gjør et
kupp i vår egen 
“tuskhandel”

fredag og lørdag 
under Midt-

sommerdagene i
Alvdal...

Stor Hagehortensia
Før 295,- 
Nå 150,-

Fredag og lørdag

pr. pk

Intro Lago
gassgrill, 2 brennere   1 039,-
Sunwind Smart 
M 3000
gassgrill, 3 brennere  1 599,-
Sunwind Trendy Style
Black 3000
gassgrill, 3 brenere 
+ sidebrennere 2 399,-

20% 
på utvalgte griller

Finsbråten grillpølser
520 gr. Pr pk.

1990

Pågen pølsebrød
Pr pk.

1000
Pågen 
hamburgerbrød
Pr pk.

1000
Hennig Olsen Is
Sparepakker

÷ 40%

Tilbudene gjelder torsdag 21., fredag 22. og lørdag 23. juni.

Gilde 
sommerkoteletter
fryst. Pr kg.

2990

Sommeren er her!

Førpris kr 1 299,-

Førpris kr 1 999,-

Førpris kr 2 999,-



Statoil Alvdal
2560 ALVDAL Tlf.: 62 48 73 25

Bjørg Olov 990 23 539 • Annette 416 97 016 • Salong 62 48 77 10

Åpningstider hverdager   9 - 16 
Langåpent onsdager    9 - 18 
Lørdagsåpent  10 - 13

God sommer!
Annette har ferie uke 26, 29 og 32
Bjørg Olov har ferie uke 30 og 31

Vi har mange lekre 
sommersandaler

2560 Alvdal • Tlf.: 62 48 73 58 • Mob.: 900 12 989 
Fax: 62 48 97 41 • perarne@perbjorn.no

www.perarnebjorn.no

2560 Alvdal • Tlf.: 62 48 73 58 • Mob.: 900 12 989 2560 Alvdal • Tlf.: 62 48 73 58 • Mob.: 900 12 989 Nyhet!
Salg av Oppdalsskifer 
- skifer for helleganger

Kantklipping
Trejon Optimal brukes til kantklipping av veiskuldre, 
jordekanter, traktorveier og skogsveier.

Arbeidsbredden er 160 cm ut fra traktor og slår 90 
grader opp, og inntil 35 grader ned.
Klipperen slår med kjetting, alt fra gress til trær på 12 
cm i diameter.

Bjørn OlAv FrAnK
E-post: bofra@online.no - Tlf.: 913 98 850



2560 Alvdal • Tlf.: 62 48 60 24 • www.aumamandel.no

Foto: Rob Veldhuis

Se etter mandelpoteter fra 

Auma Mandel 
i din butikk. Kortreist mat!
 

• Husk å ta med noen sekker når du skal  
 tilbake til hverdagen også.

• Mandelpoteter fra Nord Østerdalen er  
 uslåelig på smak, farge og konsistens.

Butikken
Nytt Blått & Gammelt

 Åpent mandag - fredag: 11-17 • lørdag: 10-14
Telefon:  951 15 641

potteplanter - hage - gaver

Garn, blå hardføre stauder 
og hardføre roser 

- 20% 
i midtsommeruka

Garn
Meconopsis 
Lingholm Rosa Mundi

I stavlafthuset til Alvdal Innkjøpslag på Plassen Industriområde

Tryggere bolig
Ta kontakt for el-kontroll/thermofotografering 
av el-anlegget.
Vi selger og monterer komfyrvakter.

www.noes.no • telefon: 62 48 82 30

HyTTe TV 
12 og 230V

Solcelle på hytta?
Varmepumper

fra kr 20.000,-

Din lokale leverandør av

Støv og smuss forkorter levetiden 
på tv og radio. 
Vi utfører rens og vedlikehold.
Ta kontakt for gode tilbud!

lørDagSåpenbutikk fra 9 - 12

Knalltilbud 
på bl. annet!

På Varta promotiv 195 Ah

Før 2.900,- nå 2.400,-

posesalget 
fortsetter
Diverse glødepærer 
kun kr 29,- pr.pose.

Våre kunder fredag og lørdag 
under midtsommerdagene er 
med i trekning av en grundig 
Dab/Fm radio - batteri 220V 
drift.



Tilbudene gjelder uke 25. Forbehold om utsolgt.

SOMMERTILBUD!

Se også egen kundeavis!

Før 1699,-

Giant Roam Hybridsykkel 24 girs

Nå 3499,- 
                                             Før 4999,-

Dame/herre

Alle Norheim, 
Frank Shorter produkter

÷30%

Bergans Trillemarka Sovepose

   Nå kun 499,- 
                         
                                                                

Lørdag 

Stativ med klær

100,-
Torsdag t.o.m. lørdag  Blend herreklær

Ta 2 betal for 1
Vi spanderer det billigste!

Torsdag 21.juni  9 - 21
Fredag 22. juni  9 - 17
Lørdag 23. juni  9 - 15

Alle som kommer på moteshow torsdag 
får 25% på klær etter visningen!

Haspelsett Shimano 

Nå 999,-

Fjellsport Oppblåsbart
Liggeunderlag

Nå kun 199,- 
                    

Alfa Vidda Fjellsko m/GTX

999,- 
                                             

Sølvkroken 
Lukket Haspel Barnesett

149,-
Stang Force Master 8”
Åpen haspel Catana 
1000 RB
Kjøpt løst 1698,-

Haspelsett Daiwa 

Nå 799,-
Stang Crossfire 7”
Åpen haspel 
Sweepfire 1500
Kjøpt løst 1298,-

Sykler ÷ 20-50%
                                             

Alle fotballsko, min.

÷30%

Følg oss på Facebook

Dame/herre

Før 1399,-/1499,-

Bergans Trillemarka Sekk 60/80 l.

999,- 
                                            

Dame/herre

Dame/herre

Før 999,-

Adidas Exerta Fulldempet Løpesko

  Nå 599,- 
                                             

Før 899,-

Norheim Varde Allværsjakke 

Nå 499,- 
                                             

Dame/herre

m/vannsøyle 5000

Komf. +7/+11
                                                                



altobygg.com

•	Levering	
	 av	grus

•	Vedlikehold	
	 av	veier

•	Alt	innen
		 gravearbeid

•	Minigraver	med
	 hydraulisk	hammer

Tlf.: 62 49 48 00  •  www.fias.no

Avfall med miljø- eller helse-
skadelige stoffer leverer du gratis 
til FIAS eller til forhandler. 

Ta vare på miljøet
– bruk gjenvinningsstasjonen!

Farlig avfall 
leveres for seg



• Nybygg 
• Tilbygg 
• Restaurering
• Noe mur- og pussoppdrag
• Montering og skifting 
   av vedovner

Byggemester Bjørn Olav Frank • 2560 Alvdal • Tlf.: 913 98 850 • e-post: bofra@online.no

Godkjent for rehabilitering 
av murpipe

2560 Alvdal  • Tlf.: 62 48 72 44 • Mobil: 419 30 475 •  post@alvdalfriskliv.no

www.alvdalfriskliv.no

Alvdal Friskliv på Facebook
Følg oss på Facebook. Vi oppdaterer 
fortløpende med nyttig informasjon til deg 
som bruker. 

Vår personlig trener (PT) Anne Marit Bjørn 
Gjermundshaug hjelper deg med å komme i gang med 
trening som er lystbetont, variert og tilpasset dine 
mål. Du bestemmer selv målet med treningen, 
Anne Marit er der for å hjelpe deg å nå dette målet!

Kontaktinfo, Anne Marit:
Tlf: 958 98 616
Mail: annemarit.pt@gmail.com

Kom alene eller ta med venner og/eller familie til en 
uforpliktende samtale om personlig trening.

- opplev gleden ved å trene -

- opplev gleden ved å trene -

- opplev gleden ved å trene -

1 TIME GRATIS 
FOR NYE BRUKERE

Tren gratis 
frem til 1. august 2012
Tilbudet gjelder gamle og nye brukere 
av Alvdal Friskliv som kjøper helårskort 
før 1. august 2012.

Sommer-
tilbud!

Alvdal Friskliv tilbyr timer 
med personlig trener

• Alt i graving 
• Maskiner fra 5 - 30t
• Gruslevering
• Muring
• Riving
• Vann og avløp
• Feiing/kosting
• Har kalk til rimelig pris

2560 Alvdal  • Mobil: 909 20 341
www.alvdalgraveservice.no




