
Midtsommerdager
i Alvdal



– Vi har prøvd å gi arrangementet et løft med 
utgangspunkt i de ressursene vi har lokalt. Vi har 
mange gode krefter som trår til. Midtsommer-
dagene er et stort dugnadsløft der veldig mange 
legger ned en stor gratisinnsats  for å legge til rette 
for, og videreutvikle, et arrangement hvor folk 
trives og forhåpentligvis legger igjen noen kroner 
til næringsdrivende og andre som har salg på Steia 
disse dagene, fortsetter Skogheim.

Musikk og dans
Fokuset på dans og musikk med lokale krefter 
starter allerede torsdag kveld, da Alvdal Spelle-
mannslag står for musikken når Alvdal Bygde-

kvinnelag og Solsida inviterer til dans der.
  Alvdal Turforening tar opp hansken med konsert 
med Gypsy Cowboys og Toraderjutulan på utsikts-                                                                                              
punktet Divle øverst på Åsvangen fredag kveld.
Lørdag formiddag er det på Steia det skjer. Musi-
kalsk gjennom en svingende dansehappening ved 
Dansekompaniet og elever fra kulturskolen. Sam-
tidig loves ”buskspelling” ved Toraderjutulan og 
Alvdal Spellemannslag.
  – Så satser vi på en felles jenka ned til Steijela og 
OlaBil-løpet etter hvert, smiler Skogheim.  
På lørdagskvelden blir det Midtsommerdans 
i  Sølnaslottet, der Alvdalskameratene og Lille-      
eggens står for musikken.

Dans og spell
Dans og spell med lokale krefter blir den røde tråden under årets Midt-        
sommerdager i Alvdal. Komitéleder Rune Skogheim er hoppende glad for å 
kunne presentere et omfattende og variert program for det tradisjonsrike   
arrangementet.
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Jubileumskveld på 
Aukrustsenteret
Kjell Aukrust ville fylt 90 år i år 
om han hadde levd. I den anled-
ning inviterer Aukrustsenteret til 
jubileumskveld lørdagen under 
Midtsommerdagene.

Tommy Sørbø, Ingrid Vollan og Unni Lise 
Jonsmoen kommer for å markere Kjell     
Aukrusts 90-årsjubileum på Aukrustsenteret 
denne kvelden.
  Tommy Sørbø og Unni Lise Jonsmoen skal 
snakke om tegneren Kjell Aukrust. Ingrid 
Vollan vil lese Aukrusttekster. 
Samtidig åpnes utstillinga ”Slipp ham inn” 
– en utstilling som viser et bredt utvalg av 
Kjells tegninger.
Kvelden avsluttes med jubileumspub i Solans 
kafé, der Knut Stiklestad, Lise Granden Berg 
og Tore Mortensen sørger for underholdning 
av høy kvalitet.

Fotball og sykkel
på Steimoegga
Tradisjonen tro blir det stor 
aktivitetsdag i Alvdal idrettslags 
regi på Steimoegga søndagen 
under Midtsommerdagene.

Søndagen starter med grendecup-turnering  
der både lokale lag og lag fra nabobygdene 
stiller til dyst. 
  I tillegg blir det som før målgang for           
sykkelrittet Taubanetråkket, som starter 
fra Gruvekroa i Folldal og følger den gamle     
taubanetraseen over Høstdalen før målgang 
på Steimoegga.
  Dagen avsluttes med 4. divisjonskamp    
mellom Alvdal og Flå.

Dans og spell LIV OG RØRE:	Leder	Rune	Skogheim	i	komiteen	for	Midtsommerdagene	 lover	mye	
spell,	dans,	liv	og	røre	under	årets	Midtsommerdager	i	Alvdal.

  Alvdal Blandetkor, med Tonika og Lars Gustav 
Moldstad, avslutter Midtsommerdagene musik-
alsk med Midtsommerkonsert i Alvdal kirke 
søndag kveld.

Kveldsåpent fredag
En annen nyhet under årets Midtsommerdager                                                                                     
er kveldsåpne butikker med ulike timesalg fredag 
kveld. Sjølsagt med tilhørende serveringsmulig-
heter på Steia.
  Lørdag blir det aktiviteter og tuskhandel i kjent 
stil.
  – Men vi omorganiserer litt på Steia, med ei egen 
”tuskgate”, hvor vi prøver å samle all tuskhandelen 
og skape enda bedre stemning på Steia, forteller 
Rune Skogheim.
  Og som i fjor starter lørdagens offisielle program 
på Steia, med en parade av veterankjøretøy over 
Steia, i forbindelse med at veteranbil-entusiastene 
samles til sitt årelige sommertreff. Før det har 

morgenfuglene naturligvis muligheten til å få med 
seg den faste Midtsommerfrokosten på Huldra.

Bomkasser og fest
Alvdal Aktivitet står i år som før bak arrangement-
et Midstommerdagene, og som en organisasjon 
på lavbudsjett tenker de stadig i nye baner for å 
utvikle arrangementet.
  – Vi kommer til å sette ut ”bomkasser” ved inn-
gangene til Steia, slik at de som ønsker det, kan 
gi en slant til Alvdal Aktivitet for videreutvikling 
av Midtsommerdagene. Vi står også for arrange-
mentet i Sølnaslottet lørdag kveld. Håpet er at 
Midtsommerdansen vi arrangerer der kan gi noen 
sårt tiltrengte midler i kassa, sier Skogheim.

Se detaljert program på midtsidene.

i fokus under Midtsommerdagene



Torsdag 17. Juni
Kl. 18.30 Vandring i Baugsberget natursti
  Oppmøte ved Ekeberg på Moan kl. 18.30.   
  Husk kaffe og biteti.
  Fagmann: Leif Braseth. Turleder: Johan Ragnar Eggen.
  Arr: Alvdal Turforening

Kl. 19.00 Dans på Solsida
  Alvdal Bygdekvinnelag og Solsida inviterer til Dans.  
  Musikk ved Alvdal Spellemannslag.    
  Salg av kaffe og kaker.

Fredag 18. Juni
Langåpne butikker på Steia, alle butikker til kl. 21.00.
  Timesalg med mange gode tilbud. 
  Huldra har også åpnet til kl. 21.00.

Kl. 19.30 Konsert på Divle – Åsvangen
  Musikk ved Gypsy Cowboys, Toraderjutulan m. flere.
  Inngang: Kr 50/100,- for enkeltperson/familie. 
  Salg av kaffe og kaker.
  Arr: Alvdal Turforening

Lørdag 19. Juni
Kl. 09.00 – 11.00 Felles frokost på Huldra
  Sponset av Joker Dæhlie, Prix, Spar, Synnøve Finden  
  og Tine. Pris kr 50,-. Arrangør: Huldra og Seterlandet.

Kl. 10.00 – 15.00  Basar og kaffesalg i Fredly
  Trekning kl. 15.00. Arrangør: Alvdal Husflidslag.

Underholdning og aktiviteter på Steia
Kl. 11.00 Veterankjøretøy over Steia.
Kl. 12.15 Dansehappening med Dansekompaniet,  
  kulturskolen m. flere.
Kl. 13.15 Finaler i NM Rocke-ring på scena.
Kl. 14.00 Utdeling av priser
  -Årets bedrift
  -Årets Alvdalsambassadør

Kl. 15.00 Steijela Grand Prix
Hele dagen Salg av mat og drikke
  Norgesmesterskap i rocke-ring
  Buskspell med Toraderjutulan og 
  Alvdal Spellemannslag
  Leker og aktiviteter for barn og unge
  Rakettverksted, hesteridning og aktiviteter   
  for store og små på Aukrustsenteret.
   

Kl. 18.30 Jubileumskveld på Aukrustsenteret
  Tommy Sørbø, Ingrid Vollan og Unni Lise Jonsmoen  
  kommer for å markere Kjell Aukrusts 90-årsjubileum. 
  Musikk ved Flåklypaorkesteret.
  Kvelden avsluttes med operapub i Solans kafé. Knut  
  Stiklestad, Lise Granden Berg og Tore Mortensen 
  sørger for underholdning av høy kvalitet.
  Inngang: Kr 200,- (hele kvelden), Kr 150 (kun pub).

Kl. 21.00 Midtsommerdans i Sølnaslottet
  Musikk: Alvdalskameratene og Lilleeggens.
  Inngang: kr 200,-. Salg av øl og vin.

  

Program 
for midtsommerdager i Alvdal 2010

  Fredag 18. Juni:  Lørdag 19. Juni:
• Sans Blomster 09.00 – 21.00 09.00 – 15.00

• Alvdal Bok & Papirhandel 09.00 – 21.00 09.00 – 15.00

• Huldra 10.00 – 21.00  10.00 – 15.00

• Alvdal-Tynset Sport 09.00 – 21.00  09.00 – 15.00

• Prix Alvdal 09.00 – 21.00  09.00 – 18.00

• Spar Einar Østby 09.00 – 21.00  09.00 – 18.00

• Fagmøbler Furuloftet 10.00 – 17.00  10.00 – 14.00

• Alvdal Innkjøpslag 08.00 – 16.00  09.00 – 14.00

• Plantehuset  11.00 – 17.00  09.00 – 14.00

• Joker Dæhlie 09.00 – 18.00  09.00 – 16.00

Åpningstider butikker



Konsert på Divle 
– Åsvangen
Alvdal Turforening gjentar suksessen fra i 
fjor og arrangerer fredag 18. juni Midtsom-
merkonsert på utsiktspunktet Divle øverst 
på Åsvangen. Gypsy Cowboys og Torader-
jutulan er blant de som står for musikken. 
Turen til Divle kan tas til fots eller på sykkel 
fra Gammelsetra eller Blostrupmoen, men 
Alvdal Turforening tilbyr også bilskyss fra 
Litrøa eller Gammelsetra for de som ikke kan 
gå opp sjøl.
Fjorårets konsert på Sten var svært vellykket 
og turforeninga tror på suksess igjen på ny 
arena. 
– Utsikten og opplevelsen ved å være på     
Divle på en av årets lengste dager
må bare oppleves. Er vi heldige med været 
er dette noe vi lever hele sommeren på, sier    
Johan Ragnar Eggen på vegne av arrangørene.

Sesongåpning 
på Breisjøseter 
Turisthytte
Søndag 20. juni åpner sommersesongen 
på Breisjøseter Turisthytte og Alvdal Tur-
forening arrangerer fellestur i den anledning.
Det blir felles avreise fra Steia på morgenen, 
og det er mulig å ta den sju kilometer 
lange turen fra Rundhåen/Breisjøen nord                    
til Breisjøseter enten til fots, med kano eller 
med robåt.
De som gjerne vil ha med seg årets første 
servering av den berømte rømmegrøten    
oppfordres til å reise innover på lørdagen og 
overnatte.

Midtsommer-
konsert i kirka
Om kvelden søndag 20. juni inviterer Alv-
dal Blandetkor til lett Midtsommerkonsert 
i Alvdal kirke. Her blir det stemningsfull                                
kormusikk, supplert med vakre toner fra 
Tonika. I tillegg bidrar Lars Gustav Moldstad 
på piano og orgel. Han vil framføre noe fra 
sin orgeleksamen.

Søndag 20. Juni
Sesongåpning på Breisjøseter Turisthytte
  Oppmøte på Steia kl. 08.30 for samordning av skyss.  
  Se egen notis i bladet.
  Arr: Alvdal Turforening og Breisjøsetras venner.

Kl. 11.00 Gudstjeneste på Husantunet
  Kirkekaffe ved Alvdal Sokneråd.

Kl. 11.00 Vandring i Langodden natursti
  Oppmøte ved Sætermoen (følg veien nordover fra  
  Langodden). Ta med kaffe og biteti. 
  Turleder: Grete Langodden. Arr: Alvdal Turforening

Aktivitetsdag på Steimoegga Idrettspark
Fra kl. 11.00 Grendecupkamper
  Med lag fra Alvdal, Tynset, Folldal og Tylldalen.

Ca. kl. 14.30 Innkomst Taubanetråkket 2010
  Sykkelritt fra Folldal til Alvdal. 
  Start fra Gruvekroa i Folldal kl. 13.00 for turklassene. 
  Startkontigent: Turklasse kr 200,- + lisens. 
  Buss fra Steimoegga kl. 11.00. Pris kr 100,-. 
  Arr: Alvdal Idrettslag og Savalen SK.

Kl. 15.00 4. divisjonskamp, Alvdal - Flå
  Kiosk – salg av grillmat hele dagen

Kl. 19.30 Midtommerkonsert i Alvdal kirke
  Stemingsfull kormusikk og vakre toner fra Tonika.  
  Lars Gustav Moldstad på piano og orgel.
  Arr: Alvdal Blandetkor

Onsdag 23. Juni
Kl. 18.00 St. Hansfeiring i Hammermåna
  Felles avreise fra Dæhlie kl. 17.45 for de som er 
  usikre på veien. Arrangør: Barnas Turlag.

Kl. 18.00 St. Hansfeiring på Kaninholmen 
  i Glomma
  Alle som har lyst på en St. Hanskveld med stort bål  
  og grilling, er velkommen.
  Ta med mat og drikke til eget behov.    
  Vi spanderer bålkaffe frå storkjel.
  Tippekonkurranser og volleyballspill.
   Arr: Blåvola 4H. 

Program 
for midtsommerdager i Alvdal 2010



Hvem rocker best?
Rockeringene er i skuddet som aldri før. Og lørdag under Midtsommerdagene
 kårer Alvdal-Tynset Sport den beste ”rockeren” på Steia.

– Aktivitet med rockering er både moro og fin 
trening, sier Stein Halvorsen hos Alvdal-Tynset 
Sport, og når rockering-bølgen rir landet som     
farsott er timinga perfekt for en konkurranse      
under Midtsommerdagene.

To klasser
Til konkurransen på Steia lørdag deles deltakerne 
inn i to klasser, barn under 12 år og alle over 13 år 
i den andre klassa.
  Og vinnerne er naturligvis de som klarer å holde 
rockeringen i gang lengst. 

  – Det konkurreres på tid. Vi starter med inn-       
ledende runder tidlig på formiddagen. I den eldste 
klassa går de tre beste til en finale som gjennom-
føres rundt kl. 13.00, forteller Halvorsen.

Vinn romaskin
Han kan videre fortelle at det vanker premier til 
samtlige deltakere i den yngste klassa.
  Blant de eldste premieres de tre finalistene – og 
førstepremien er en romaskin verdt 3.000 kroner, 
så her er det all grunn til å legge seg i trening fram 
mot Midtsommerlørdagen på Steia.

STORE OG SMÅ: Alvdal-Tynset	Sport	utfordrer	både	
store	og	små	til	å	teste	rockeringene	under	Midtsommerdagene.

ROCKEJENTER:	Rockeringen	rir	igjen	landet	som	
en	farsott,	ikke	minst	er	det	en	populær	aktivitet	
blant	de	yngste.	Treninga	fram	mot	konkurransen	
på	Steia	under	Midstommerdagene	er	godt	i	gang.

Solans 
styrkeprøve 
til Tron
Med mer enn 1100 meters 
stigning fra Aukrustsenteret til 
toppen av Tron, 1666 moh, er 
Solan Gundersens styrkeprøve på 
sykkel en test på mer enn bare 
fysisk form.

Spektakulært, fenomenal utsikt, mjølkesyre, 
punkteringer, stupbratt og svette. Ordene 
er alle egnet til å beskrive toppturen som 
Alvdal IL og Savalen CK inviterer til søndag 
11. juli.
  I år utvides arrangementet med tilrette-
lagte løyper for barn, trimklasse og selvsagt 
en kamp om medlemskap i timesklubben for 
de aller, aller kjappeste til toppen. Invitasjon-
ene går ut i løpet av kort tid, og påmelding 
er mulig via hjemmesida til Savalen CK even-
tuelt Alvdal IL. 



”Krokfoten fotbøllturnering” er nå det offisielle 
navnet på turneringa, som ble arrangert for første 
gang i fjor høst. Målet er at turneringa skal bli en 
årviss tradisjon.

Håper på flere 
I fjor deltok ni lag. Arrangementskomiteen i fot-
ballgruppa legger ikke skjul på at de håper enda 
flere lag stiller i år. Ett av tiltakene i så måte er den 
nye mix-klassa, der det åpnes for lag med både 
jenter og gutter på banen.
  – Flere etterspurte den muligheten i fjor, og vi 
tror det kan gjøre det lettere å få flere bedrifter til 
å stille egne lag, sier Anita Nygård Øien i fotball-
gruppas arrangementskomité.

Hele dagen
I fjor ble turneringa arrangert samme helg som 
Mandelpotetfestivalen. I år gjennomføres den ei 
uke tidligere.
  – På den måten får vi hele dagen til dispo-           
sisjon og kan få til en mer fleksibel gjennom-
føring, fortsetter Øien.
  Planen er avspark i 12-tida på formiddagen.    
Deretter går det slag i slag fram til avsluttende 
deltakermiddag med premieutdeling og fotball-
pub om kvelden.

Passer for alle
Turneringa er lagt opp som sjuerfotball med inn-
ledende runder og avsluttende finaler. Kampene 

spilles med en omgang på 20 minutter, og det 
skal være romslig med tid til å få igjen pusten 
mellom kampene.
  – Vi håper så mange som mulig i hele regionen 
tar utfordringen og melder seg på til det som kan 
bli en sosial og morsom dag på Steimoegga, opp-
fordrer Anita Nygård Øien og understreker at 
dette kan bli moro også for publikum, ikke bare 
for spillerne.

  Påmeldingsfristen er 17. august og påmeldinger 
sendes til:
• Gunhild Vårtun – e-post: gu-vaar@online.no    
 –  mobil: 901 18 839
• Elin Tronslien – e-post: elin@tronslien.com         
– mobil: 971 79 435

NETTSUS: Anita	Nygård	Øien	(t.v.)	og	Hilde	Skomakerstuen	
i	arrangementskomiteen	håper	og	tror	på	nettsus	med	
Krokfoten	–	fotballturneringa	for	bedrifts-	og	vennelag	på	
Steimoegga	11.	september

Sammen skal seterbrukere, hestefolk og det        
lokale spellmannsmiljøet lage en real 3-dagers 
fest i fjellheimen, og budeier og hestefolk ønsker 
alle velkommen!
  – Dette blir helt klart spesielt. Gifteplaner har 
vi hatt lenge, så da vi fikk sjansen til å melde 
oss i kampen her, var det ingen tvil, sier Bjarne        
Måntrøen og Inger Os i kor. Setra deres ligger 
bare et steinkast unna stedet der vielsen skal                     
utføres på ettermiddagen lørdag 10. juli. 
  Programmet for Høstdalsdagene og hestefolkets 

Stjerneritt-arrangement kunne kalles gedigent                                                                   
og storslått på alle måter. Det starter med               
tradisjonsmatdagen på Gjermundshaugvangen 
torsdag 8. juli, hvor gammel bakstkunst og mat-
laging demonstreres. Til kvelds ankommer så 
Stjernerittet med det som kan ligge an til å bli 
tidenes hestemønstring i nyere tid i Nord-Øster-
dalen. Nærmere 150 ekvipasjer er ventet til Lang-
setra denne kvelden, og det vil bli opptog med 
kulturelle innslag og buskspell, samt muligheter 
for å kjøpe grillmat.

  Fredagen setter så arrangørene fokus på barne- 
og friluftsaktiviteter. Barneridning, fluefiskekurs 
og mye gammel husflidstradisjon blir demon-
strert, med base ut fra Valråmovangen. Til 
kvelden invtieres det så til levende musikk og 
fjøspubb-stemning i Valråmovangens gamleste 
seterfjøs. 
  Hele arrangementet gjennom vil det bli aktivi-
teter også på andre setrer, og både Kloppbekk-
vangen med bjøllemuseum og hesteredskap, 
Taraldshaugvangen med museum i fjøset, samt 
ulltradisjoner på Streitlivangen vil være tilbud du 
kan få med deg en eller flere av dagene. I tillegg 
håper arrangørene på bodselgere med lokalmat 
fra regionen vår. 
Lørdagen rundes så av med den tradisjonelle 
Høstdalsfesten i regi Toraderjutulan, og med 
musikk fra gruppa Mot alle odds. 

Seterlandets budeier og hestefolket i Hesteriket annonserte før påske etter 
gifteklare som ville si ja til hverandre under Høstdalsdagene 2010. Responsen 
var stor og lørdag 10. juli rundes det tre dager lange arrangementet av med 
bryllupsfest for Bjarne Måntrøen og Inger Os fra Alvdal. 

Seterfest med hest, mat og bryllup

Fotballgruppa i Alvdal idrettslag g jentar suksessen fra i fjor høst og inviterer til fotballturnering for bedrifts- og vennelag 
på Steimoegga lørdag 11. september. Nytt for i år er at turneringa har fått et navn og at det åpnes for mix-lag.

Krokfoten 
– fotballmoro for bedrifts- og vennelag



• 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

lett Midtsommerkonsert søndag 20. juni 
kl. 19:30 i Alvdal kirke 

Ved siden av stemningsfull kormusikk, får du høre vakre toner 
fra Tonika. I tillegg har vi med oss Lars Gustav Moldstad 

på piano og orgel. Han vil også framføre noe fra sin orgeleksamen. 
Absolutt noe å få med seg! 

Alvdal Blandetkor inviterer til 

Arkivfoto

– Prosjektgruppa er nærmest lamslått av glede 
over givergleden og dugnadsviljen, sier Kåre 
Dalen og Gunveig Eide i prosjektgruppa.
  – Noe slikt kan bare skje i ei lita bygd som har 
folk med giverglede og gode verdier.

Kjærkomne gaver
De er også svært takknemlige for kjærkomne 
pengegaver både fra enkeltpersoner, bedrifter og 
organisasjoner, og fra flere begravelser. Pengene 
skal gå til synlige investeringer i sansehagen og i 
seterstua. 
  – Vi skal innrede et rom på Solsida som illust-
rerer en seterstue. Senere kommer det en tigger-
runde til alle innbyggere i Alvdal om de har gamle 
setergjenstander som de vil låne bort en periode 
til interiør i seterstua vår, sier Dalen og Eide.

Ulike aktiviteter 
 – Vi tror at sansehagen og seterstua kommer 
til å gi positive ringvirkninger og opplevelser til 
mange ulike målgrupper: eldre beboere med og 
uten demens, eldre og isolerte hjemmeboende, 
pårørende, frivillige, de ansatte i PRO, beboere 
i TFF, samt skoleelever og barnehageunger som 
kommer på besøk.
  Når anlegget står ferdig, vil det bli en rekke      
kulturelle og sosiale samlinger og ulike aktiviteter 
for alle disse målgruppene. Da blir det ytterligere 
samarbeid med kulturenheten i kommunen. 
  – Vi har mye positivt å se fram til. Våre beboere 
gleder seg over det som skal bli. Og vi vet fra     
forskning at kulturelle og sosiale opplevelser sam-
men med andre har stor betydning for helse og 
livskvalitet, sier prosjektleder Kåre Dalen.

Sansehagen tar form
Frivillige har g jort en stor innsats med rydding og tilrettelegging. Seks av 
bygdas entreprenører har tatt initiativ til å g jøre alt anleggsarbeidet gratis, 
og veldig mange har gitt pengegaver til den nye sansehagen ved Solsida. 
Nå begynner en å ane konturene av det nye og flotte anlegget.

SANSEHAGEN:	Prosjektleder	Kåre	Dalen	i	området	
ved	Solsida	der	den	nye	sansehagen	etter	hvert	
begynner	å	ta	form.

Dobbelt husflidsjubileum
Alvdal Husflidslag fylte 120 år i fjor, Norges Husflidslags fyller 100 år i år. Nå 
blir det dobbel jubileumsfeiring med mange aktiviteter i Alvdal Husflidslags 
lokaler i Fredly.

Aller først blir det som vanlig stort arrangement 
i Fredly, med basar og ulike aktiviteter i forbind-
else med Midtsommerdagene. Så kan leder Tove 
Slemdal engasjert fortelle om et spennende        
jubileumsarrangement lørdag 28. august.
  – Da arrangerer vi strikkenatt i Fredly, fra kl. 
12.00 på dagen til midnatt. Da får vi også besøk 
av Magda Johansen som skal holde foredrag om 
Martas Rose, forteller Slemdal.

Eget hus
Alvdal Husflidslag har en lang og tradisjonsrik 
historie. Mye spennende har skjedd opp gjennom 

åra. I de siste åra er den aller største begivenheten 
kjøpet av Fredly, som nå gjør at husflidslaget har 
egne, flotte lokaler for aktiviteten sin.
  – Det er fantastisk, men samtidig selvsagt kost-
bart. Sånn sett er basaren under Midtsommer-
dagene og julemesse og basar før jul gull verdt 
for oss, sier Slemdal og ramser opp et bredt og 
spennende aktivitetstilbud som spenner over 
hele spekteret av husflid og håndarbeid for store 
og små.

Rekruttering
– Formålet vårt er å formidle kunnskap i vid 

forstand, fortsetter Slemdal. Husflidslaget hun 
leder har rundt 50 medlemmer, men ønsker seg 
enda flere – ikke minst flere unge.
  – Det er gledelig at yngre krefter kommer inn, 
lærer av de gamle og på den måten fører viktige 
tradisjoner videre, sier Furuli.
  Husflidslaget vil utover høsten friste med både 
månedlige håndarbeidskafeer, vevkurs og andre 
spennende aktiviteter.

VED VEVEN:	Leder	
Tove	Slemdal	i	Alvdal	
Husflidslag	ved	veven	
i	Fredly.



BYGGING • GRAVING • MASSETRANSPORT

MidtsommerdagerMidtsommerdager
Gjør et timetilbudkupp
fredag 18.  juni

SANS BLOMSTER
Steia, 2560 Alvdal  
 Tlf.: 62 48 99 00 
post@sansblomster.no 
www.sansblomster.no

2 stk.  Margeritter

kr 50,-

SANS BLOMSTER

kl. 20 - 21
Alle tresko

Halv pris

kl. 18 - 19
Alle vesker

Halv pris

Ring og bestill blomster
tlf: 62 48 99 00 og vi bringer

Halv pris

Halv prisHalv pris

kl. 20 - 21
TIMETILBUD

kl. 18 - 19kl. 18 - 19
TIMETILBUD

2 stk.  Margeritter
Fredag18.  og lørdag 19. juni

Arrangementer 2010

Seterkurs 22., 23. og 24 juli
Du kan være med å yste, kinne, lage skjørost 
og rømme, koke soingrøt og gomme.
Muligheter for overnatting og full pensjon. 
Påmelding.

Åpningstider 26. juni - 8. august  og 
søndagene 15., 22. og 29. august. 
Hver dag kl. 12.00 - 17.00.
For servering utenom åpningstidene, ta kotakt!

Velkommen til fjells!

Romsdalssetra
Noe av det vi kan by på:
Nystekte vafl er med soingrøt og gomme
Rømmegrøt, rømme og skjørost.

Du kan  også kjøpe med deg seterkost:
Soingrøt, gomme, ost, skjørost og 
rømme, såfremt vi har på lager.

Overnatting:
Det er muligheter for overnatting for 
de som vil oppleve kveldskos på setra.

Gun tlf.: 473 69 819 • Hilde tlf.: 478 55 205www.seterlandet.com

Åpen seter søndag 18. juli 
Ysting, kinning og koking av soingrøt.
Salg av seterkost. Ulike aktiviteter.

Sansehagen tar form



Furuloftet AS
2560 Alvdal
Tlf.: 62 48 99 28
Fax: 62 48 99 32

Åpningstider:
Mandag - fredag   10.00 - 17.00
Torsdag                    10.00 - 20.00
Lørdag                      10.00 - 14.00furuloftet@fagmobler.no

Vi vil ønske 
alle våre kunder en god sommer
og velkommen til sommerpriser hos oss.
Vi legger inn årene utpå høsten, men kjører for fullt ut august.

Benytt sjansen nå!

• Alt i graving
• Gruslevering
• Muring
• Riving
• Vann og avløp
• Snøbrøyting
Vi utfører også kosting
av veier og plasser.

Byggmester Halvor Haug • 2560 Alvdal • Tlf.: 977 00 800
post@medhammerogsagbygg.no • www.medhammerogsagbygg.no

MILJØMEMBRAN
perfekt løsning for deg som skal ha torvtak

• Oppfyller alle kvalitetskrav

• Rimelig løsning

• Legges direkte på bordtak

• Be om tilbud!



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

 BYGGE OG BO I ALVDAL
 

Alvdal er ei fi n bygd å bo i, og har mange fl otte boligområder. Her fi nner du tomter av 
varierende størrelse fra et til fl ere mål og mange tomter med fl ott utsikt. 
I noen av grendene er det også muligheter for spredt boligbygging. Se kommuneplana.
 

Boligtomter fi nnes følgende steder: Brenna, Plassen, Måna og Strømmen. 

Næringsarealer til salgs 
på Steimosletta og Plassen.
For mer informasjon kontakt :
Alvdal kommune ved Eivind Negård på tlf.: 62 48 90 00

For mer informasjon kontakt :
Alvdal kommune ved Eivind Negård på tlf.: 62 48 90 00

Ta gjerne kontakt med et av våre lokale byggefi rma.

Utsikt fra Brenna, Alvdal



NORD-ØSTERDALEN OG RØROSTRAKTENE

www.hesteriket.no www.seterlandet.no

    Torsdag 8. juli - Tradisjonsmatdagen
Kl. 12.00 - 16.00  Seterdag på Gjermundshaugvangen (Midtsætra).   
 Servering og demonstrasjon av tradisjonsmat. 
Kl. 14.00  Foredrag ved Bioforsk - ”De blir hva de spiser”.   
 Beitedyr i kulturlandskapet.
Kl. 17.00 - 19.30  Innsjekking stjernerittdeltakere. 
Kl. 20.00  Stjernerittdeltakerne ankommer i prosesjon festplassen på  
 Langsætra med lur og lokking. Salg av grillmat slik at folk  
 kan grille selv. Alle er hjertelig velkomne.
Kl. 21.00 - 01.00  Buskspell på festplassen på Langsætra. 

    Fredag 9. juli - Husfl idsdag 
       med barne- og friluftsaktiviteter.
Kl. 12.00 - 16.00  Husfl idsdag på Valråmovangen (Tangen).   
 Servering av tradisjonell seterkost. Demonstrasjon av  
 smiing og lafting. Salg av husfl idsprodukter.   
 Barneridning og barneaktiviteter på hesteryggen.   
 Salgsboder.
Kl. 11.00  Guida tur på hesteryggen fra Valråmovangen via Kvitvola  
 til Svartåsen hvor det serveres helstekt gris.   
 Påmelding til tlf. 472 64 716 eller gunhild@jakt-fi ske-fritid.no  
 innen torsdag 1. juli kl. 12.00. Deltakeravgift kr. 250,-
Kl 15.00  Servering av helstekt gris på Svartåsen med buskspell  
 og anna moro. 
Kl. 16.00   Fluefi skekurs på Valråmovangen i regi av Alvdal/Tynset  
 Sport. Påmelding til Alvdal/Tynset Sport avd. Alvdal.
Kl. 20.00  Hinderløype med kjente fjes på Valråmovangen. 
Kl. 21.00  Fjøspøbb på Valråmovangen. 
 ”Kjøttkake på gaffel” og musikk ut i de små nattetimer. 

    Lørdag 10. juli - Bryllupsdagen
Kl. 10.00 - 12.00  Geologitur til Kjemsjøsetra i regi av Alvdal Turforening.  
 Bjørn Follestad som er professor i geologi ved NTNU er vår  
 guide. Oppmøte på Kjemsjøsetra kl. 10.00. Deltakeravgift 
 kr. 50,- Kontaktperson Leif Skare 62 48 76 41/995 78 559. 
Kl. 12.00 - 18.00  Bondebryllup på Sveivangen (Langsætra).   
 Servering av tradisjonell seterkost. Veteranbiler ankommer  
 med ”gamle” budeier og budører. Oppvisning av springlek. 
 Kom og få med deg et vassekte bondebryllup!
Kl. 13.00  Seterfl øttingsfølge ankommer Sveivangen med lokking og lur  
 og kåseri av Ola Jonsmoen ”Kjærleikserklæring til den  
 norske budeia”. 
Kl. 15.00  Brudefølge ved Nord-Østerdal Dølahestlag.   
 Presentasjon av bunader/folkedrakter og hesteekvipasjer.
Kl. 15.30  Bondebryllyp. Bryllupsseremoni etter gamle skikker og  
 tradisjoner. Smiing i Hymens lenker
Kl. 16.30  Festmåltid for bryllupsgjester. 
 Anledning til å kjøpe tradisjonsrik festmat hos budeiene.
Kl. 21.00  Høstdalsfesten. Salg av mat og drikke.
 ”Mot alle odds” spiller opp til dans. Arr. Toraderjutulan.

Bjøllemuseum og utstilling av hesteredskap (demonstrasjon dersom ønskelig) 
på Kloppbekkmovangen hver dag. Vardenærvangen har åpent museum hvor 
gammelt redskap stilles ut alle dager. Utstillere/salgsboder ønskes velkommen!

PROGRAM 
Høstdalsdagene og 
Stjernerittet 2010

Håndverk    Mat    Kultur

Åpningstider

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

Midtsommer 
på Huldra
Fredag 18. juni: Åpent til kl. 21.00.  Servering av pizza 
og et utvalg av deilige kaker.  Øl- og vinservering.

Lørdag 19. juni: Frokost i samarbeid med Seterlandet. 

Nye åpningstider
Fra 1. juni
Mandag - torsdag  10.00 - 16.00
Fredag  10.00 - 19.00
Lørdag  10.00 - 16.00

Mange gode tilbudunder midtsommerdagene



Tlf.: 62 48 72 03

Biffsnadder m/salat 
og pommes frites

NYHET!
Vi utvider nå vår 

gatekjøkken-meny med

Vi har et stort utvalg av gressklippere, plentraktorer, frontklippere, 
slåmaskiner, gresstrimmere, ryddesager, kompostkverner, jordfresere, 
høytrykksspylere, løvblåsere, hekksakser og trillebårer.

Kyllingsnadder m/salat 
og pommes frites

Enkelt – raskt og godt!

Propan AGA
Bytte av fl asker 10 og 11 kg

kun 199,-
Bonuskort
Hver 5. fl aske gratis!



Takk til alle som svarte på 
kundeundersøkelsen!

- du kjenner oss!

Nye 
åpningstider:
Man - fre  9 - 20
Lørdag  9 - 18

Hos oss fi nner du alltid et 
godt utvalg nystekte 
brød- og bakervarer.

Savner du en spesiell type 
brød? Kom og snakk med oss! 

Brød- og bakervarer

Vi utfører:
• Montering av solfi lm
• Blanding av lakkfarger,
 leveres på sprayboks
• Service på klimaanlegg
• Bilberging
• Ombygging til gassdrift
 på bensinbiler
• EU-kontroll
• Taksering og reparasjon
 av bilskader
• Leiebil

• Vi har diagnoseutstyr for de fl este   
 bilmerker
• Vi foretar frontruteskift og reparasjon  
 av småskader på frontruta

Tlf. 62 48 70 94 • 2560 Alvdal • E-post: eva@tronsli.no

AC-RENS
er en metode som fjerner vond 
lukt fra aircondition og kupé

Kr 600,-
inkl. mva.

God 
  sommer!



Adidas Allegra  

399,- 
veil. 599,-

Asics Lahar Gore-tex  
699,-  
veil. 1.199,-

Timestilbud fredag 18. juni:
Kl. 18.00-19.00
Familietelt

999,-
(2.999,-)

Kl. 19.00-20.00
Alle sykler

÷25%
Kl. 20.00-21.00
Alle ytterjakker

÷30%
 

Aretti Tunneltelt  

599,- 
veil. 1.299,-

 

Aretti stormkjøkken, 
3 deler 

299,-  
veil. 499,-
299,- 

Aretti termos, 0,7 l  

79,-  
veil. 149,-

Aretti stormkjøkken, 
3 deler 

299,- 

Aretti sovepose/
festivalpose 

199,-  
veil. 499,-

Ajungilak sovepose  

499,-  
veil. 899

Tica Haspelsett  

599,-  
veil. 949,-

Spreke midtsommerdager!

Nike Shox Rivalry  
699,-  
veil. 1.199,-

Asics Gel 1150  
699,-  
veil. 1.199,-



• Drivstoff 

• Vaskehall 

• Servicehall 

• Storkiosk 

• Bilrekvisita 

• Varmmat 

• Henger utleie

Jela Bensin og Kiosk AS 
2560 ALVDAL Tlf.: 62 48 73 25

God sommer

Vi utfører følgende:
✓ Verdi- og lånetaksering

✓ Tilstandsanalyse og boligsalgsrapport 

✓ Skadetaksering for forsikringsbransjen

✓ Reklamasjoner og eierskiftetvister

✓ Skjønn

✓ Landbrukstakst

✓ Store næringseiendommer

Andre tjenester:
✓ Autorisert for rehabilitering 

av skorsteiner

✓ Sertifisert sikkerhetsopplæring 
for truckførere

Alvdal Takst as
Jan Sagplass • Moan 2, 2560 Alvdal 
Tlf.: 62 48 75 02 • 951 87 502
e-post: post@alvdal-takst.no 
www.alvdal-takst.no

Vi setter pris på eiendommen din

Medlem av NITO Takst

Alvdal Takst as
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 - e-post: tstormoe@online.no

Anders Tlf.: 91 17 54 43 - e-post: anoien@online.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

6 cm x 175 cm 252 stk/bunt  kr 21,20 pr. stk 

Nyhet!

Stolpebanker, traktor-

montert, utleie m/mann.

 

Impregnerte 

gjerdestolper

 produsert av

sentvoksende furu

 

Nyhet!

Elektrisk gjerdemateriell, 

galvanisert tråd, 

skruisolatorer

100 m/rull   kr 1.170   pr. stk     

Utmarksnetting         ( ALUZINK belegg)  





Lafting, muring og restaurering
Lars Bertelrud

Mobil: 950 29 196
e-post: lars.bertelrud@hoggogslaa.no

Tømrerarbeider, rehabilitering
Terje Skaret

Mobil: 906 24 815
e-post: terje.skaret@hoggogslaa.no

Plassen Industriområde 2560 Alvdal

www.hoggogslaa.no

Tradisjon forenet med 
funksjonalitet og komfort

Vi lafter, tømrer og murer det du ønsker!

 Alt innen 

grAving
• veivedlikehold
• tomtegraving
• Muring
• gruskjøring
• levering av grus (sams og knust)

levering av grus fra
Auma grustak

PLANLAGTE KURS 
HØSTEN 2010! 
• Voksenagronom (fulltegnet!)
• Jegerprøven
• Sertifi sering av varmearbeider
• Kjørekurs på hest
• Sprangridning
• Slaktekurs
• Nedskjæring av slakt
• Spekematkurs
• Maskinførerkurs
• Truckførerkurs
• Plantevernkurs

Skolen tar også gjerne imot forespørsler på kurs 
som ønskes! Meld din interesse raskt! Det tas 
forbehold om tilstrekkelig antall deltakere! Ved 
fullbookede kurs er det først til mølla som gjelder!

For nærmere informasjon 
og påmelding, kontakt:
Storsteigenvgs@hedmark.org. 
Sentralbord tlf.: 62 48 94 40 eller kursleder 
Ola Grindvold: ola.grindvold@hedmark.org 
eller mobil 913 73 963.

Programområde:     Naturbruk, Agronomutdanning, Studiekompetanse

Sommer- og høstprogrammet
er nå klart!

Rikholdig program for alle
- vi håper du finner noe som passer!

Alltid noe å glede seg til med...

Alvdal Turforening
www.turforening.no



GRAS • BRØYTING • HUSDYRGJØDSEL

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

• Slåing
 3 meter front maskin.

• Stabling av baller
 Gratis utlån av rundballeklyper.

• Husdyrgjødsel
 Gjødselmixing,utkjøring med  
 12 m3 stor vakumvogn.
 Store hjul.

• Jordarbeid
 • Pløying
 • Slodding
 • Såing
 • Tromling

Nyhet! 

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



Plassen industriområde, 2560 Alvdal. Tlf.: 62 48 79 44. www.fk.no

MIDTSOMMER-
TILBUD!
10% rabatt 
på Nilfi sk høytrykksvaskere 
Både hobby og proffvaskere. 
Tilbudet gjelder fredag og lørdag 
i midtsommeruka.

I plantehuset bugner det 
nå av sommerblomster, 
busker og stauder

Åpningstider 
Innkjøpslaget:
Man.- fre.  8 - 16
Lør.  9 - 14

Åpningstider 
plantehuset:
Man. - fre. 11 - 17
Lør.  9 - 14

www.noes.no • Telefon: 62 48 82 30

Er du eier av et brannfarlig
sikringsskap?
Da bør du snakke med oss ...
Mer enn 7.000 boligbranner i Norge 
hvert år skyldes svikt, feil eller       
slitasje i det elektriske anlegget.
Og det er faktisk du som har ansvar-                                                                                    
et hvis noe skulle skje.

Ta kontakt med oss, så gir vi deg et 
godt tilbud med besøk hjemme hos 
deg, med befaring av anlegg og en 
anbefaling om hva som bør g jøres.
Det kan bli din mest lønnsomme      
investering noensinne ...

Reduser forsikringen  – bestill El-sjekk 
av boligen.

Vi har solcelleutstyr for Fritidsboliger.

Reduser forsikringen  – bestill El-sjekk 
av boligen.

Gjør 

El-sjekken, og

sikringssjekken 

hos oss!

Bjørn Åsen AS • 2560 Alvdal • Tlf.: 915 59 850 
e-post: bjorn@baasen.no • www.baasen.no

Taksering
Verditaksering boliger

Boligsalgsrapport

Skadetakst

Skjønn

Tilstandsanalyse

Reklamasjonstakst

Byggelånsoppfølging

Vinduer 
fra Vindusleverandøren
Vedlikeholdsfrie PVC vinduer
Til alle slags hus og 
driftsbygninger
www.vld-norge.no

Markiser, persienner 
fra Scandic Markiser
En av landets ledende 
bedrifter innen solskjerming

www.scandic.no

Geir O. Smedplass • Tlf.: 977 35 969 • e-post: geirole@scandic.no    

Varmepumper
og aircondition 
fra Toshiba
www.toshibavarmepumper.no 

Geir O. Smedplass
forhandler av





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

Foto: Rob Veldhuis

Se etter mandelpoteter fra 

Auma Mandel 
i din butikk. Kortreist mat!
 

• Vi har vaska mandelpoteter. 
 Lettvint til grillsesongen.
 
• Mandelpoteter fra Nord Østerdalen er  
 uslåelig på smak, farge og konsistens.

Jubileumskveld 
Lørdag 19. juni fra kl. 18.30

www.aukrust.no

Åpningstider i sommer: 
4. juli – 8. august: 
Kl. 10 – 19 hver dag

"Slipp ham inn"
Tommy Sørbø og Unni Lise 
Jonsmoen kommer for å snakke 
om tegneren Kjell Aukrust.
Ingrid Vollan, fra Himmelblå, 
leser Aukrusttekster. 
Og ikke minst, selveste 
Flåklypaorkesteret spiller!
Samtidig åpner vi utstillinga 
"Slipp ham inn" - ei utstilling 
som viser et bredt utvalg av 
Kjells tegninger.
 

Bellissimo!
Kvelden avsluttes med 
jubileumspub i Solans kafe 
med vår egen Knut Stiklestad, 
godt hjulpet av Lise Granden 
Berg og Tore Mortensen.

 

Inngang:
Hele kvelden: kr 200,-
Inngang, kun pub: kr 150,-

I forbindelse med Kjell Aukrusts 90-årsjubileum 
inviterer Aukrustsenteret til

Alvdal Skurlag A/L 
2560 Alvdal • Telefon: 62 48 93 50 • Fax: 62 48 93 51

Åpningstider: Man - fre 7 -16

KNALLTILBUD på terrassebord
21x120 impregnert, 2. sortering 8,50 pr. løpemeter
28x120 impregnert, 1. sortering 12,90 pr. løpemeter
28x120 Royal 22,90 pr. løpemeter
Terasseskruer – syrefast ÷20%
Treolje – Royal NÅ 249,- pr. spann (Før 385,-)

Velkommen til langåpent og kaffeservering 
i forbindelse med Midtsommerdagene.
Torsdag 17. og fredag 18. juni fra 07.00-18.00

TIMESALG!
Torsdag 17/6

kl. 16.00 – 18.00

Maling ÷20%

TIMESALG!
Fredag 18/6 

kl. 16.00 – 18.00

Ovner ÷20%

Noen ekstra 
gode tilbud 

ute på vår 
Royal platting!

Torsdag 17. og fredag 18. juni fra 07.00-18.00

Høytrykksvasker, 
Nilfi sk 100

548,- 

Høytrykksvasker 
m/terrassevasker, Nilfi sk 120

1.490,- 



Faste Gule Priser

COOP PRIX • ALVDAL
9-21 (18)



Bøker - Leker - Kontor- og datarekvisita - Gaveartikler - Batterier - Lommebøker 
Klokker – Passbilder - Datarekvisita - Papir - Rammer - Fargekopiering

Tlf.: 62 48 71 44 • Fax: 62 48 79 04 • post@abok.no • www.abok.no

BarneTimen 18 – 19:

Bruder, puslespill og 
Power Miners Lego 

50% 
Timetilbud 19 – 20:
Kopipapir, pr pakke 

kr 35,-
Maks 3 pr kunde.

Timetilbud 20 – 21:
Rammer 

50%

Fredag 18. juni 
åpent til kl. 21 Horseland 

50%

50%
Bunt med 5 bøker 

kr 129,-

“Potensgiverne”
”En søt bok om alder-
dom med skildringer 
som gjør at du ser for 
deg episodene i boka”

Kr 199,-
Med forbehold om utsolgt. De ordinære tilbudene gjelder t.o.m. 19. juni.

Irene anbefa
ler 

Sommertilbud!

Følg oss på facebook: 
www.facebook.com/alvdalbok

Restetorg leker, minimum 


