Nyhetsbrev
Påsken 2017

Hei!
Her kommer et nyhetsbrev fra Holtålen kommune. Vi håper du finner
nyttig informasjon her. Vi har i dette infobrevet lagt vekt på påska
som nå er like om hjørnet og informasjon om kommende arrangement i kommunen. God lesning!

ÅLEN RØDE KORS HJELPEKORPS
Ålen Røde Kors Hjelpekorps er i beredskap gjennom hele påsken. Om du har et uhell, eller trenger hjelp på annet vis,
må du ringe nødnr. AMK 113, eller Politi 112, eller legevakta. Vi gjør oppmerksom på at det har kommet nye
fjellvettregler. Husk å se på disse. Ålen Røde Kors Hjelpekorps ønsker dere alle en riktig god påske.

LEIEKJØRERE SNØSKUTER
Trenger du snøskuterskyss i påsken? Klikker du HER finner du en oversikt over ervervskjørerne.

MÅLÅSETRE PARKERING

Målåsetret parkeringsplass har god kapasitet. Dagparkering 50 kr. Vegen fra Reitan og opp til parkeringa har
god standard.
HOLTÅLEN TURFORENING – SKILØYPER
Info om Holtålen Turforenings løypetilbud i påsken finner du på vår hjemmeside , på skisporet.no og på
Facebook. På disse sosiale mediene vil du daglig bli oppdatert hvor det er kjørt opp skispor.

SVENUKRENNET
Tradisjonen tro går Svenukrennet av stabelen skjærtorsdag, 13. april. Mer informasjon om
rennet finner du hjemmesiden til Ålen Il og Haltdalen IL.

Hessdalen IL
Hessdalsrennet arrangeres søndag 9. april. Følg med på hjemmesiden til Hessdalen IL for oppdateringer.
Når det gjelder skiløyper så kjører Hessdalen IL løyper i påsken, fortrinnsvis løyper til Hessjøen og
Øyungen.

Pubaften lørdag 8 april. Ta med venner og bekjente til en sosial og trivelig
kveld på Pub1 Hessdalen. Vi åpner dørene kl. 21.

Visit Hessdalen sine
arrangement i påsken.

Barnas dag 12 april ved Hessdalen bygdeservice. Det vil bli leker, aktiviteter,
barneridning, matsalg og vi får besøk av en hel del dyr som er bosatt i bygda.
Ta turen til Hessdalen for en trivelig familiedag og hils på alle våre flotte dyr! Vi
starter kl.13
Påskepub onsdag 12 april. Åpner kl. 21.

Åpent hver dag fra 8. - 17. april fra kl. 10.00 – 16.00. Egen barneheis. Merket langrennsløype fra
toppen av heisen. Klikker du HER finner du mer informasjon om Ålen skisenter.
Skjærtorsdag:
Ålen Skisenter inviterer til skjærtorsdagsfest i Stentrøstuggu. Duoen Pulse spiller opp til dans. Ta med gode
venner og godt humør. Dørene åpner 21.00. Inngang: 250 kr. Aldersgrense 18 år.
Langfredag:
Langfredagen kjører vi på med ølsmaking i Stentrøstuggu kl 18:00. Her kommer folk fra Røros Bryggeri og
forteller om øl. Inngang kr 350,- inkl. øl og noe å bite i. Kl. 21:00: Starter vi med pubaften og da kommer Lars
Sollie og spiller for oss. De som har betalt for ølsmaking går gratis, nye gjester betaler kr 200,Aldersgrense 20 år.
Påskeaften:
Tradisjon tro kjører Ålen Freeski i gang Big Air konkurranse på det nederste hoppet i terrengparken. Dette er
en populær og uformell konkurranse for de tøffeste. Arr: Ålen IL.
BUTIKKENE I ÅLEN OG HALTDALEN HAR FØLGENDE ÅPNINGSTIDER:
Coop Ålen:
Palmelørdag kl. 9 - 18. Man, tirs og ons. kl. 7 - 22. Påskeaften kl. 9 - 16. Coop Ålen handler, pakker og
leverer gjerne varene til deg. Telefonnummer til Coop Ålen er; 72 40 51 50.
Coop Haltdalen:
Palmelørdag kl. 9 - 18. Man. tirs. og ons. kl. 8 - 21. Påskeaften kl. 9 - 16.
Circle K:
Lørdag 19. mars og søndag 20. mars: kl. 9 - 21. 21. mars - 23. mars: kl. 7 - 21. Skjærtorsdag, langfredag,
påskeaften, 1 og 2 påskedag: Kl. 9 - 21.
Butikkene i Ålen Torget (Lille Rødhette - Atelier Fryd):
Palmelørdag kl. 10 - 15. Man. tirs. og ons. kl. 10 - 16.30. Påskeaften kl. 10 - 14.
Joker:
Palmelørdag kl. 8 - 21. Man. tirs. og ons. kl. 08 - 22. Påskeaften kl. 08 - 16. Brustadbua hos Joker har åpent
mellom kl. 10.00 – 18.00 følgende dager: Palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag.

KAFFEKRÅA har følgende arrangement og åpningstider i påsken:
Påskequiz med servering, onsdag 12. april kl. 19.00 - 01.00. For deltagere på Påskequiz er det
forhåndspåmelding på telefon 724 15480.
Åpningstider: Palmelørdag: kl. 10.00 - 15.00. Mandag, tirsdag og onsdag: kl. 10.00 - 16.30. Påskeaften: kl.
10.00 - 14.00.

NORDPÅ FJELLHOTELL kom, vær og vinn…
Skjærtorsdag har vi afterski-aften fra kl. 18. Skulle du bli sulten i løpet av kvelden får du kjøpt hjemmelaget
burger.
Vi har åpen café langfredag og påskeaften fra kl. 13.00 - 19.00. Det er på fredag og lørdag mulighet til å
kjøpe seg en to retters middag eller hjemmelaget burger.
Kakao, Kvikklunch, appelsin og skispor til fjells. Akebakke og sitteplasser i solveggen. Servering ute i solen
eller inne i varmen.
Velkommen til påske Nordpå Fjellhotell!

Midtnorsk jakt- og skytesimulator
på Mosletta i Ålen, Malmvegen 527/529, er åpen for interesserte skyttere/jegere i påska. Ta kontakt for
bestilling av tidspunkt på telefon 99593406. Se hjemmesiden www.jaktsim.no eller Facebook, Midtnorsk jaktog skytesimulator.

FACEBOOK
Minner fortsatt om Holtålen kommune sin egen side på Facebook. Her vil du få ferske oppdateringer på hva
som skjer i Holtålen. Lik oss hvis du er facebookbruker!
ARRANGEMENT
En samlet oversikt over hva som skjer i Holtålen finner du på kommunens hjemmeside under
Aktivitetskalenderen.
ELLERS:
•

Fest med «Cash» på Liaåsen forsamlingshus lørdag 8. april kl. 21.

•

Hessdalen Sanitetsforening inviterer alle på middags- og kaffesalg i
Hessdalen Sanitetshus, skjærtorsdag 13. april, mellom kl. 12.00 og 16.00.

•

I år prøver Aunegrenda grendehus med påskequiz i Aunegrenda på påskeaften, 15. april, kl. 20. Dette
istedet for påskefest. 18 års aldersgrense. Påmelding ved oppmøte. Maks antall per lag: 6 stk.
Deltakeravgift: 50 kr per person.

HOLTÅLEN – PÅSKERADIO
Nea radio er landets mest populære lokalradio målt i antall lyttere per innbygger. Lokalradioen tilbyr
mange spennende programmer i påsken. For første gang sender Nea Radio alle dager i påsken fra
klokka 9 om morgenen til midtnatt. Sendeskjema og frekvensoversikt finner du på våre
hjemmesider. Her kan du også lytte på oss via nettradio og høre siste lokale nyhetssending. God
påske fra oss på Nea Radio!!

Med dette ønsker Holtålen kommune deg/dere ei riktig god påske!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÅSKENUMMER AV OPPUNDER FJELLBANDET !
Det lokalhistoriske tidsskriftet, Oppunder Fjellbandet, kommer nå med sitt første
påskenummer. Du får kjøpt det på følgende steder: Coopbutikkene i Ålen, Haltdalen, Singsås,
Bjørgen og Tydal, Stugudal landhandel, Joker Ålen, Amneus bokhandel Røros, Støren bokhandel,
Norli bokhandel i Trondheim sentrum og i serviceenheten til Holtålen kommune.
----------------------------------------------------------------------------------------------

ARRANGEMENT I KOMMUNEN
Her kommer litt informasjon om noen av arrangementene i tiden framover;
Bygdaliv i Haltdalen
Bygdaliv i Haltdalen arrangeres i tidsrommet 16. - 18. juni. Da blir det som tradisjonen tro mange forskjellige
arrangement, med bl.a kirkekonsert fredag 16. juni med Rein Alexander, Are Hembre og Sigrid Haanshus

Ålen dåggån
Ålen dåggån fyller i år 30 år, og arrangeres i tidsrommet 22. – 25. juni. Det blir mange forskjellige arrangement
slik som Falkberget kveld, kirkekonsert, revy m.m.

Hessdalstrippelen
Hessdalstrippelen består av tre ulike konkurransetyper. Hessdalsrennet (ski), Øyungen rundt (sykkel) og
Hessjøen rundt (terrengløp/landeveisløp). Alle tre passer bra både for aktive og trimere.
Kriterier; Alle som fullfører trippelen får utdelt diplom. For å kunne bli sammenlagtvinner må man fullføre alle
tre konkurransene. Vi premierer beste kvinne og beste mann i trippelen.
Hessdalsrennet; Arrangementsdato; 9. april. Start ved Grytbakksvollen og målgang ved Hessdalen
samfunnshus. Traseen er kupert med mye oppover i begynnelsen opp mot skærvan før den går ned mot
Litjhersja og Hessjøen for så å gå opp igjen retning Grønåsen og Rognsåsjøen før den avsluttes med fem
harde kilometer nedover mot målgang. Løypa er til sammen nesten 26 km.
Øyungen rundt; Arrangementsdato: 1. juli. Sykkelrittet er en naturopplevelse uten like, og byr på et fantastisk
fjellandskap som kan ta pusten fra de fleste. Rittet går gjennom to av Sør-Trøndelags vakreste seterdaler og
løypa er utfordrende. Sykkelrittet starter ved Ålen skisenter. Starten på den lengste løypa på ca. 50 km ligger
på 378 moh., og tar deg videre opp 522 meter, til løypas høyeste punkt 900 moh. Rittet går på asfaltvei,
grusvei, partier med sti og myrer. Kryssing ved Røåvika gjennomføres over en liten elv, med vann litt over
anklene. Det er lagt inn to drikkestasjoner, og en matstasjon. Målgang er ved Hessdalen samfunnshus.
Hessjøen rundt; Arrangementsdato: 3. september. Dette er et løp med relativt flat løypeprofil. Omtrent halve
løypa går i terreng og resten langs seterveier. Terrengdelen går langs vestsiden av Hessjøen i en nylig ryddet
sti. Løypa er til sammen ca. 6 km. Hessjøen er den tredje seterdalen i Hessdalsfjellene.

V E L K O M M E N T IL 3 - D A G E R S T E R R E N G L Ø P I Å L E N – M ID T I H J E R T E T
A V T R Ø N D E L A G . O P P L E V S T O R S T IL T N A T U R IF Ø R T T E R R E N G S K O
Å J A K T E T T E R « H A R D H A U S M ER K ET »
Hardhaus er helt nytt av året, og arrangeres nå for første gang i fjellområdene mellom Tydal og Ålen helga
28. – 30. juli. Velkommen til sommerens store kraftprøve! 3 løp. 3 dager. 54 km i varierende
terreng. Terrengløp for mosjonist og elite. Hardhaus 2017 starter fredag kveld med Riasten rundt. Relativt lett
løype i fantastiske omgivelser. Lørdag er det Kjøliskarven med sine 1288moh som skal bestiges, før det hele
avsluttes søndag i Hardhausløypa. Arena og samlingsplass søndag vil bli i Graftås samfunnshus.
Om du er eliteløper, mosjonist, eller publikummer! Finn mer info om Hardhaus i Holtålen på
www.hardhausmerket.no

