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Vi er stolt av at våre kunder anbefaler oss videre.
Skal du selge bolig? Ring en lokalkjent megler i Klæbu.
Aktive meglere får fornøyde kunder! Proa Eiendomsmegling avd. Heimdal Tlf. 72 59 92 40
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utbyggingsområdene.

Nå er det grønt lys for Granmo

370 boenheter i delefelt er hittil den største
samlete planen for boligutbygging i Klæbu

Noe som vil ta en god del år.
Da gjelder det å ha kontroll?
-Ja, absolutt. Det har også vist
seg at vi gjorde et godt valg
når vi i starten engasjerte Rojo
arkitekter. Etter det har vi hatt
Næringsbygg til å se på en
mulighetsstudie som blitt laget
for området, forklarer Stig.
Høy risiko
Han sier videre:
-Det betyr veldig mye å ha proffe
folk i så omfattende prosjekt.
Det er jo en høy risiko tross alt.
Ingen vet hva markedet vil si
når salget av de første boligområdene starter.
Avgjørende undersøkelse
Det var ekstra spennende da de
ventet på resultatet fra geotekniske undersøkelsene i desember
2012.
I områder og dalstrøk rundt
om var det gjort funn av kvikkleiere. Og Klæbu kommune
slet for tiden med byggestopp i
sentrum, etter myndighetskrav
på kvikkleiresikring.

Mulighetsstudien. Midt i bildet løper Granmo boligområder mellom Sørborgen og idretts-anleggene (nærmest) og Rydland og sentrum. Her er det muligheter for 370 boenheter.

Etter tre års jobbing
har Ann Kristin Torp
Bakken og Stig Bakken fått klartegn til
sitt hjerteprosjekt:
Granmo med muligheter for 370 boenheter i fem felt.
Området vil bli en ny
”bydel” i Klæbu. I de
nærmeste 10-20 årene knytter utbyggingen sammen sentrum
og Sørborgen.
Granmofeltene. Utbyggingsområdet sett fra sentrum med fylkesveien til venstre. B2 og B3A er de første
områder som legges ut til salg.

AV ÅKE NORD
-Granmo er totalt sett for stort
for en utbygger. Vi vil selge ut
feltene separat. Det er cirka 12
byggentreprenører som har vist
seriøs interesse. Det er også
mulig at vi selv blir utbygger i
noen del, forteller Ann Kristin
Torp Bakken og Stig Bakken.

80 boliger i første etappene
Først ut: Felt B2 med rom 50
boenheter og B3A med 30 boenheter nærmest fylkesveien.
-Vi regner med å selge første
feltet i høst, forklarer paret.

Illustrasjon. . Det er lagt opp til stor variasjon i boligformer, som vil bestemmes av utbyggerne som kjøper
de ulike boligfeltene.

Kompetent styre
De har dannet Torp Bakken
Holding og senere Granmo Eiendomsutvikling for å gjennomføre
prosjektet.
I styret sitter Terje Svendsen, 59,
tidligere finansdirektør i Fokus
Bank og har styreverv i f lere
bedrifter, Bente Haugrænning,
50, som har vært byggesjef i
Trondheim kommune, regiondirektør i Veidekke og er eiere av
Pilar eiendom, samt Stig Bakken,
50, og Ann Kristin Torp Bakken,
47.

Enstemmig fra politikerne
I forrige uke kunne styret konstatere at Klæbu kommunestyre
vedtok formannskapets enstemmige forslag om å godkjenne
detaljplan og utbyggingsavtale.
Nøye gjennomtenkt
-Det føles selvsagt veldig bra. Vi
har hatt et nært og bra samarbeid
med kommunen. Granmoprosjektet har blitt veldig godt gjennomtenkt, forklarer Stig Bakken.
Utbyggingen ventes å holde en
takt på 35-40 boenheter per år.
Det er mer enn halvparten av hva
kommunen planlagt med 60 nye
boliger per år i de kommende
årene.
Spennende marked
-Alt avhenger av markedet. Men
vi har en langsiktighet i boligprosjektet som gjør at utbyggingen vil kunne foregå med de
variasjoner som kan bli aktuelle.
Hvis det plutselig tar av så har
vi beredskap for det, smiler Ann
Kristin og Stig.

Trøndertoppen
mest gjeld
per innbygger

Allerede investert mange
1. Roan ................ 115 410
millioner
Lufta har tidvis surret av spekulasjoner
at Torp Bakken
2. Hitraom
...............
106 049fort
vil smøre seg godt med millioner
i en stri strøm.
3. Frøya ...............104 015
De smiler godt når de hører
dette.

4. Grong ............... 97 824

Satset alt
De
har solgt..............
stort sett91
alt 354
de eier
5. Ørland
og har, og brukt alt hva de har
fått frem av oppsparte midler
6. Røyrvik............. 89 321
for å klare markinnkjøp og
investeringer i planarbeider og
7. Snåsa................ 88 076
områdeundersøkelser.
Geotekniske vurderinger, konsulenter
og arkitekter
innebærer
8. Holtålen
........... 87
533
milliontalls kroner på utgiftskontoen.
9. Meråker ........... 84 885
Infrastruktur til 26 mill
10.minner
Lierneom.............
75 072
Og
at bare infrastrukturen med veier, vann og avløp
koster 26 millioner. Noe de må
stå for selv for å kunne selge

Rene julegaven
Oppstarten. For tre år siden presenterte Stig Bakken og Ann Kristin Torp Bakken sin drøm om boligprosjektet på Granmoområdet. Siden da har
-Det var den rene julegaven da Noah blitt en viktig del av virkeligheten til familien. Og en intens jobb med prosjektet har resultert i detaljplan og utbyggingsavtale som akkurat
vi åpnet konvolutten fra Rambøll blir enstemmig vedtatt av formannskap og kommunestyre.
med resultatet. Der sto at hele
Låneopptak
i balanse.
Vi kan
gjøre investeringene takket være eienEiendomsskatten betaler. Boligkostnaden vil øke med rundt 300-400 kroner i måneden med eiendomsskatt
området var
klarert–for
kvikdomsskatten,
sier rådmann
Olaf Løberg.
som øremerkes til investeringene.
kleiere og inneholder
sandholdig
jord. På nyåret kunne vi kontakte
Rojo arkitektfirma og dette ble
den virkelige starten på Granmoprosjektet, forteller Ann Kristin
og Stig.

…men kommunen vil komme et stykke opp på gjeldstoppen
Ble kjent i TV
De har hele tiden følt en god
støtte fra innbyggerne. Granmo
Gård har historisk sett vært et
samlingspunkt med blant annet
et velbesøkt skomakeri. I fjor
spilte gården hovedrollen i ”Ikke
gjør dette hjemme” og gikk med
fyr og flamme til værs i en rekke
eventyrlige eksperimenter som
ble sendt på TV i fjor høst.

Store investeringer krever opplåning
og vil øke gjelden i de neste fire årene

Mulighetsstudie
Hva de har betalt for hele eiendommen Granmo vil de ikke si
-Takket
så mye om.være
Bare ateiendomsutgangsprisen
var
16
millioner
at de havnet
skatten vil vi og
kunne
et godt stykke under da avtale
gjøre
en rekke nødvenble underskrevet.
Illustrasjoner, kart og skisser er
dige
investeringer.
Alt
resultatet
av mulighetsstudien.

er innenfor budsjettet
Vil bli endringer
for
fireprøve
kommende
-Ja, de
vi vil
å se hvordan
Granmo kan komme til å se ut
årene,
sier
rådmann
når det blir
utbygget.
Men det vil
sikkert
bli endringer under veis.
Olaf
Løberg.
Vi vil ikke låse utbyggerne med
å bestemme hvordan
husfasader
AV ÅKE
NORD
og boliger skal se ut, forteller
Ann Kristin og Stig. til 2014Investeringsbudsjettet
2017 til Klæbu kommune innholSammenholdende
lenke
der
blant annet omsorgsboliger,
Området og
er godkjent
å inneidrettshall
barnehagefor
på Tanem,
holde
småhus,
leilighetsbygg,
avløpsløsninger til Høvringen i
rekkehus ogmiljøgate
blokkhus.
Trondheim,
i sentrum,
Gjennom området vil det bli
rehabilitering av kulturhuset og
gangstier fra Rydland og senikke minst utbygging av Sørbortrum til Sørborgen skoleområde
gen
skole.
og Klæbuhallen.

Granmo vil dermed bli lenken
Kvikkleiresikring
sistetiletappe
som fortetter Klæbu
et samImenholdt
tillegg åpnes
for kvikkleiresikring
kommunesentrum.
av Håggåbekkdalen og Haugdalen
i samarbeid med NVE, som står
for 80 prosent av disse kostnader.
Et prosjekt som vil innebære at
Halsetområdet
trygges
og kan Gård
bruTV-kjendis.
Granmo
kes til nye
og at søndre
varboligbygg
med i det spektakulære
delen avTV-programmet
Klæbu sentrum”Ikke
kan gjør
gis
klartegndette
til utvikling.
hjemme” i juli 2013.
Og det bidro til rydding av
Avklares
i mai
gamle
hus og tilrettelegging
Halsethplatået
planeres
ned fra
for å skal
planlegge
videre
for
boligprosjektet.

Seminarplassen og sørover.
Eksisterende omsorgsboliger i
enden av området vil bli revet og
erstattes med de nye omsorgsboliger som er oppført sist i investeringsbudsjettet.
Det ventes at tidsplanen vil bli vedtatt i en politisk avklaring i mai.

eller at boligkostnaden øker med
333 kroner i måneden.

Nødvendig vekst
Rådmann Olaf Løberg mener at
Klæbu ikke har noe valg.
-Kommunen vokser og vi må gjøre
investeringene for å klare forventet
utvikling.
Alternativet hadde vært en kommune på sparebluss.

Eiendomsskatten betaler
Man kan si at investeringsprogrammet de kommende fire årene
vil
bli betalt
avGranmo.
en fellesBildet
dugnad
Forsvarlige
investeringer
Skjedd
mye på
til venstre
ble tatt 20.
januar 2013, da
gjennom
eiendomsskatten.
-Vi har
hatt noen
år medom
veldig
hadde Kristin
Torp Bakken og Stig Bakken
akkurat
fått beskjed
at
Det
mener
i hvert
fallforpolitikerne.
stram økonomi,
og ikke
rom
området
var
klarert
kvikkleire og inneholder
sandjord.
I daghatt
er det
investeringer.
Men
eienPrinsippet
med eiendomsskatt
en glad familie,
med sønn Noah,ersom for
nå ser
at alt er klart
formed
investervedtatt
av et enstemmig
kommune- domsskatten kan de gjennomføing i infrastruktur
og utbygging.
styre i desembermøtet før årsskif- res over fire år med et budsjett i
tet sammen med investeringsplan balanse. Og da er det forsvarlig,
og budsjett.
summerer Olaf Løberg.
Noen tall på investeringene 2014Regissør Lars
Skjønberg om
the grand finale i Klæbu:
2017:
”Lavest
mulig
skatt”
Rådmann
Olaf
understreUtbygging Sørborgen
skole
35 mil-Vi gjorde
noeLøberg
man ikke
skal gjøre hjemme…så
ble det brann
gitt..!
ker at investeringene ikke hadde lioner. Tanem idrettshall 24 milvært mulig uten eiendomsskatt.
lioner. Tanem barnehage 30 milDet gjenstår for politikerne å be- lioner, Rehabilitering Kulturhuset
stemme størrelsen. I vedtaket står 12 millioner. Miljøgate Sentrum
at eiendomsskatten skal være la- 12 millioner. Avløpsløsninger til
vest mulig i forhold til behovet av Trondheim 26 millioner. Omsorgskapital til vedtatte investeringer.
boliger 45 millioner.
Koster 4000 skattekroner om året Hver lånemillion innebærer i daMen rammen tilsier at kommunen gens rentesituasjon en økning med
regner med at det må bli en skat- 70 000 kroner.
teinntekt på årlig cirka 8 millioner Hvilke konsekvenser vil dette få?
kroner for å klare kapitalkostnader Økonomisjef Daniel Kvisten svafor de lån som skal finansiere in- rer:
vesteringene.
-Med de store låneopptakene KlæDet innebærer i snitt rundt 4 000 bu må gjøre vil vi havne midt på
kroner per eiendomseiere og år, treet når planlagte investeringer
6
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Svært fornøyde.3URJUDPOHGHUQH5XQH1LOVRJ3HU2ODY$OYHVWDG¿NNGHQJUDQG¿QDOHGH¡QVNHWVHJL.O EX2JPHQHUHOOHUVDW15.¿NNXWPDNVXWWHOOLQJXQGHUGHQLXNHQHPHG
RSSWDNSn*UDQPR*nUG

´Granmo Gård forsvant
i flammer og svart røyk.
Det gikk både heftig,
raskt og sikkert! Mange
Klæbygg fikk det med
seg. Men hva kunne
lage en så voldsom
brann…ja, det vil være
en hemmelighet frem til
alt kommer på TV i høst.
Eierne Ann Kristin Torp
og Stig Bakken gikk
blant ruinene og kunne
konstatere: - Det ble en
fantastisk start på noe
nytt!

AV ÅKE NORD

2PGHQHNVSORVMRQVDUWHWHEUDQ
QHQVPLOWHUHJLVV¡U/DUV6NM¡QEHUJ
RJVD
-DGHWWHYDUQRHVRPPDQ,..(
VNDOJM¡UHKMHPPHVnGHWEOHEUDQQ
JLWW
'HW EOH XPLGGHOEDUW VDWW LQQ HW
¿UPDVRPKDUWDWWVHJDYRSSU\G
GLQJHQ

Bare grunnmuren igjen.0HQPDVVHSURJUDPLQQVODJWLOGHQSRSXO UH
VHULHQEOHGHWL.O EX

Maks uttelling
,DYWDOHQPHOORP15.RJHLHUQH
LQQJnUDWGHWLNNHVNDOY UHQRHQ
VSRUHWWHUGHJDPOHUnWQHE\JQLQ
JHQHRJGHHNVSHULPHQWHUVRPKDU
IRUHJnWW

6NM¡QEHUJRJ15.JMHQJHQPH
QHUGHKDUKDWWWRSSXWWHOOLQJSn
*UDQPR*nUG
-DYLKDUKDWWPDNVXWWHOOLQJL
.O EX9LHUYHOGLJIRUQ¡\GPHG
RSSWDNHQH'HWEOHIDNWLVNKHOHQL
XNHUKHU
,WLOOHJJWLOVLVWHEUDQQ¿QDOHDY
VOXWWHWSURJUDPOHGHUQH3HU2ODY
$OYHVWDGRJ5XQH1LOVRQRSSKROGHW
YHGnVSUHQJHHQELOLHWVDQGWDN

+YDKDUGHWNRVWHW15.nODJH
´,NNH JM¡U GHWWH KMHPPH´ L
.O EX"
-HJYHWLNNHKYRUP\HGHWWHKDU
NRVWHWHQGDVYDUHU/DUV6NM¡QEHUJ
)RU$QQ.ULVWLQ7RUSRJ6WLJ%DN
NHQKDUGHWSnÀHUHSODQY UWHQ
JRGVDN
'HVODSSnULYHVNRPDNHUJnUGHQRJ
EROLJKXVHWRJ¿NNLWLOOHJJHUVWDW
WLQJIRUnOD15.ODJHSURJUDPPHW
SnSODVV0HQGHKDUELGUDWWHQJRG
GHOVHOYHWLOnJM¡UHIRUXWVHWQLQJHQH
RSWLPDOH1RHVRPUHJLVV¡U6NM¡Q
EHUJWLGOLJHUHKDUURVWGHPIRU

Hektisk periode
-DSXKGHWKDUY UWHQKHNWLVN
SHULRGH9LKDUODJWWLOUHWWHIRUnIn
DOWWLOnIXQJHUHVPLGLJVWPXOLJ2J
YLKDUKDWWHQYHOGLJJRGWRQHPHG
DOOHVRPKDUY UWKHUIRUWHOOHU$QQ
.ULVWLQ7RUSWLO.3QnUDOWHURYHU
*UDQPRHLHUQHHUVY UWLPSRQHUW
RYHUGHQMREEEUDQQ±RJVLNNHU
KHWVSHUVRQDOHKDUJMRUWLNNHPLQVW
XQGHUVLVWHGDJHQ
Perfekt nedbrenning
-DGHWYDUHQSHUIHNWQHGEUHQ
QLQJ%UDQQYHVHQHWRJ6LYLOIRU
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Het finale.+YDVRP¿NNE\JQLQJHQHWLOnEUHQQHQHGVnUDVNWYLOEOLHQKMHPPHOLJKHWWLO
´,NNHJM¡UGHWWHKMHPPH´YLVHVSn79PHGVWDUWLRNWREHU

Starten på noe nytt.8WDYUXLQHQHYLOGHWYRNVHIUHPHWQ\WWEROLJKXV±'HWKDUY UWHQ
KHNWLVNRJIDQWDVWLVNSHULRGHQnEHJ\QQHUGHWHQQ\VXPPHUHU$QQ.ULVWLQ7RUSRJ6WLJ
%DNNHQ

Perfekt jobb.%UDQQYHVHQHWRJ6LYLOIRUVYDUHWK¡VWHWK¡\HVWHNDUDNWHUHUIRUELVWDQGHQVLQ
WLOHQWYHUVLJMHQQRPNRQWUROOHUWQHGEUHQQLQJ'HSDVVHWVHOYSnnIRWRJUDIHUHRJ¿OPH

Boligprosjekt.*DPOH6NRPDNHUJnUGHQKDUJMRUWVLWWRJYLOEOL79NMHQGLV*UDQPR
RPUnGHWLEDNJUXQQVNDOQnUHJXOHUHVWLOIUHPWLGHQVEROLJRPUnGHPHOORPVHQWUXPRJ
VNROHQH

YDUHWJMRUGHHQYLUNHOLJWRSSMREE
GHYDUNMHPSHÀLQNH1nUGHWEOH
IDUWSnEUDQQHQJLNNGHWYHOGLJIRUW
RJNRQWUROOHUWIRUVHJWLOWURVVIRU
KHIWLJKHWHQPHQHUGH
+XQLQQU¡PPHUDWGHWNDQ¿QQHV
GHVRPKDUHWIRUKROGWLOVNRPDNHU
JnUGHQRJNDQVNMHLNNHRSSOHYGH
EUDQQHQVRPV UOLJWULYHOLJ
-D GHWWH KDU YL UHVSHNW IRU RJ
VNM¡QQHU'HÀHVWHVRPKDUY UW
LQQRPKDUY UWYHOGLJSRVLWLYH
'HWWHYDUEDUHHQPnWHnInYHNN
E\JQLQJHQHSn(OOHUVKDGGHGHW
Y UWPDVNLQHUVRPUHYHWRJSUH
VWHUWGHWVDPPHUHVXOWDWHWVLHUKXQ

Gikk ned med stil
2J Qn VWDUWHU HQ Q\ SHULRGH Sn
*UDQPR
2SSI\OOLQJHQDYVLGHGDOHQHHUDN
NXUDWJRGNMHQWDYNRPPXQHQ
1nVNDO7RUSRJ%DNNHQLQQPHG
HQUHJXOHULQJVSODQVRPVNDOYLVH
KYRUGDQGH¡QVNHUnXWYLNOHER
OLJRPUnGHWRJHWRSSOHJJIRUEH
V¡NVQ ULQJHQ
+YRUGDQGHWYLOEOLSn*UDQPRRP
UnGHWHULNNHGHWDOMEHVWHPW

Fremtidsboliger
%DUHDWGHWVNDOY UHHWEROLJRP
UnGHIRUIUHPWLGHQVJHQHUDVMRQHU
LI¡OJHLGHVNLVVHQH
'HWHUVnVSHQQHQGH6WUDNVYL
KDUInWWUHJXOHULQJVSODQHQNODUVn
VWDUWHUYLWRPWHVDOJHW2JVnE\J
JHUYLRVVHQHJHQEROLJ9LKDUMR
VWDUWHWPHGnODJHHWVRPPHU±RJ
ODJHUKXVIRUnNXQQHSODVVHUHGHW
VRPIDQWHVSnJnUGHQ

NRK hadde lovd fyr og flamme i en grand finale.2JDW*UDQPRVNXOOHJnQHGPHGVWLO«

gjennomføres i de kommende fire
årene.
-Det innebærer ikke noen økonomisk krise for Klæbu kommune.
De kommende investeringene er
allerede inne i budsjettet.

-Man skal samtidig huske at øvrige
kommuner også må gjøre investeringer og øke sine låneopptak. Noe
som får betydning for den statistikk som her er hentet fra SSB.

Endrer ikke så mye
Skytteltrafikk.
Lastebilene
kommer
Kvisten
tilføyer
samtidig med
et med fyllmasser for å jevne ut
Granmo-området.
det har på
også vært for å fylle opp en del av
øye
på kommunensMen
plassering
dalstrøkene rundt området.
gjeldslista:

Er du riktig
forsikret?
Kontakt oss for en
gjennomgang.
tlf 04358
Postboks 300, 7541 KLÆBU
E-mail: post@klabu-sparebank.no
www.klabu-sparebank.no
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Travrapport
Sesongens siste løp i løpskarusellen. Klokka halv sju settes Ingvar Høiaas Minneløp i gang og det kjempes om seieren. Blant de 16 deltageren var det en dame.

Mange premier

Ingvar Høiaas Minneløp

Håvard Høiaas vant knepent
Klæbu Løpeklubb arrangerte årets siste runde i
løpskarusellen forrige onsdag med tradisjonelt
utgangspunkt for løpet på Lappen. Godt oppmøte
til tross for overskyet og regn. I mosjonsklassen
tok 15 deltagere runden.
AV MERETHE WILLASSEN

Startskuddet går
På startstreken står en rekke
sultne løpere. Det er siste runde
i løpskarusellen og St. Olavsloppet nærmer seg. Nå gjelder det å
prestere. Den fem kilometer lange
runden er i gang og løperne forsvinner ut av synet. Regnet tiltar.
Nå har alle sluser åpnet seg.
Det går et kvarter. Ivrige hjelpere
i målområdet speider etter de
første, og med ett kommer de.
Håvard Høiaas og Ola Oanes
Solbakken ligger først. Et lite
sprekk i feltet før neste gruppe.

Unggutt utfordrer
Mållinja nærmer seg. Så skjer det
noe. Solbakken forsøker å komme
forbi, men Høiaas holder unna. Ett
sekund skiller de to ved målgang.
Høiaas vinner på tiden 18:11.
Andreplassen går til Solbakken
på tiden 18:12.
- Du klarer det til neste år, Ola,
var de oppmuntrende rop fra publikum.
Aldersklassene ble vunnet av
Catrine, Sigstadstø, Ola Oanes Solbakken, Torstein Sundseth, Håvard
Høiaas og Bjarne Vad Nilsen.

Klæbu IL Orientering

Utrekkspremier
De seks rundene i løpskarusellen har
en konkurransedel og en mosjonsdel.
Mosjonsdelen starter en halv time før
konkurransen og har mange trofaste
deltagere. Årets siste runde kunne
skilte med 15 deltagere.
Alle er med når uttrekkspremiene
skal trekkes, og heldige vinnere går
hjem med blomsterbukett, fruktkurv
eller en av de fire pengepremiene
på 500 kroner. For øvrig er det premier til alle som har vært med på fire
eller flere av årets runder, i tillegg til
dagens premier i konkurranseklassen og sammenlagtpremier.
St. Olavsloppet
Klæbu løpeklubb stiller med to lag
også i år i St. Olavsloppet. Førstelagets besetning er de som har raskets
kilometertid. Da er det greit å ha
prestert jevnt i løpskarusellen. Siste
mulighet til å vise frem løpsstyrken
er på Lundamo stadion 17. juni. Da er
det uttaksløp på 3000 meter.
St. Olavsloppet går i år fra Trondheim til Østersund 24. – 27. juni.

De vet hemmeligheten
Årets deltagere. Her er mange av deltagerne på Klæbu IL Orientering sin idrettsskole 2015.

Årets seierherre ble Håvard Høiaas som fikk hard kamp av Ola Solbakken helt til målstreken. Knapt en halv meter skilte de to duellantene.

Femte og siste kveld
på o-avdelingens
idrettsskole inneholdt
premieløp. Det var lagt
opp til et løp både i
skogen og langs veien
på Tanem. Litt krøll ble
det da en registrering
og et landemerke plutselig var borte, men alt
i alt hadde de 22 ungene en flott kveld.
AV MERETHE WILLASSEN

Thea Johnsen leder NM
Topp innsats.
Thea Johnsen tok
ledelsen i motocross-NM.

En superfornøyd Thea har vunnet første
NM-runde i motocross. Etter å ha blitt nummer tre i fjor, håper hun å bedre plasseringen i
år. Klæbus motocrosstalent har strak kurs mot
en topp innsats i årets NM.
AV MERETHE WILLASSEN

Thea Emilie Johnsen viste
muskler og feide all motstand av banen under helgas
første runde i NM. Som hun
tidligere har sagt til Klæbuposten:
- NM er et av sesongens store
mål, og en plass på pallen
er innenfor rekkevidde. Jeg
satser på å vinne selv om det
kan være vanskelig.
Første NM-runde gikk sist
helg i Rogaland på Elgane
motorstadion. Ik ke alt
gikk på skinner, men god
kjøring ga sammenlagt en
førsteplass.

Fruktkurven er delt ut. Torstein Sundseth ble trukket ut blant deltagerne
og fikk med seg en stor fruktkurv hjem.

Hemmeligheten
Bjørn Rønningen, en av lederne på
idrettsskolen, samlet alle ungene
før start:
- Vet noen av dere hva vi skal gjøre
når vi skal ut å finne postene?
En ivrig krabat rekker hånden i
været og svarer:
- Æ bruke jo bare hemmeligheten.
Hemmeligheten er fire grunnleggende punkt i orientering som skal
hjelpe utøveren på rett vei.

- En av kveldene hadde vi et løp
med ti poster. På hver av postene
hang det ti ulike ting. Ungene
skulle huske alle ti tingene, og i
riktig rekkefølge. Det klarte de
aller fleste, fortalte en imponert
Rønningen.

Brakka var borte
Ved Tanem grendehus hadde
enheten som utøveren skal registrere seg med, forsvunnet. Heldigvis hadde Jan Egil Tillereggen
med en ekstra, og opprådde unger
og foreldre kunne fortsette løpet
betrygget over at alt gikk greit.
Verre var det med en brakke som
var tegnet inn på kartet, men som
på løpsdagen var fjernet. Også det
ordnet seg etter hvert.
Turorientering og 5-på-topp
Til slutt fikk alle hver sin konvolutt med årets turorienteringskart.
Idrettsskolen vektlegger lek, friluftsliv, litt spenning og lurer inn
kart og kompass underveis. I fortsettelsen kan lavterskeltilbudene
turorientering og 5-på-topp være
hyggelige mål for skogsturene
utover sommeren. For øvrig fortsetter orienteringskveldene med
løype helt frem til slutten av
august. Sted og finnes på hjemmesiden til Klæbu IL Orientering.

Fornøyde deltagere
En av de yngste deltagerne
syntes idrettsskolen hadde vært
fin å delta på. Andreas (6 ½) sier:
- Jeg har lært å finne alle postene
og å bruke kart og kompass. Det er
ganske lett. Jeg har likt å være med
og skal kanskje være med til neste
år også. Og da jeg kom hit første
kvelden, var det en gutt fra klassen
min her også. Og så har jeg holdt
på med dette en gang før på SFO.

Mange premier. I årets siste løpskarusell ble det i tillegg til løpets
premier, delt ut mange andre premier basert på både sammenlagt
resultat, deltagelse og uttrekkspremier.

Flott idrettsskole
Rønningen var fornøyd med gjennomføringen av årets idrettsskole.
Deltagelsen var god selv om siste
kveld ble noe amputert på grunn
av avslutninger og konserter for de
eldste. Totalt har 37 unger deltatt
på årets idrettsskole.

Endelig i mål. Tarald har funnet
alle postene og registrerer her
målpasseringen.

Ung deltager.
Andreas har
hatt det fint på
årets idrettsskole og har
lært litt av
hvert om kart
og kompass.

Klæbu travlag verver
medlemmer
Til helga er representanter fra Klæbu
travlag på plass foran
Develgården sammen
med Norsk Rikstoto.
Sist mandag var det
imidlertid Leangen
som stod i fokus da
fire hester fra travlaget stilte til start og
tok hjem fire premier.
Ekstra moro var det at
alle fire står oppstallet og trenes i Klæbu.
Best var Freaky Friday
og kusk Atle Eggan
med en tredjeplass.
AV MERETHE WILLASSEN

Orienter deg.
De eldste er
klar til å sette i
gang.

Første post
funnet. Jon
Sigurd Berg
har vært med
mange ganger
og fant lett
første post.

Klar, ferdig, gå.
I startområdet
var det mange
ivrige unger som
var klar for å
komme i gang.

Kenneth Eggan fra Klæbu Travlag rapporterer fra trav på Leangen 8. juni:
I løp 3 startet Disco Queen,
kusket av Atle Eggan, eid av
Kenneth Ø. Eggan og Jostein
I. Sætnan. De ble nummer 6
på 2140 meter på kilometertid 19,2 med galopp. De fikk
med seg 2000 kroner i premie
I løp 5 startet Femi Delight,
kusket av Edvart Kristiansen,
eid av Trond Høiås og Sture
Grindflaten. De ble nummer
6 på 2140 meter på kilometertid 16,9. De fikk med
seg 2000 kroner i premie.
I løp 7 startet Freaky Friday,
kusket av Atle Eggan, eid av Stall
Ørndal. De ble nummer 3 på
2160 meter på kilometertid 16,8
og fikk med seg 4000kr i premie.
I løp 9 startet Kolnes Even,
kusket av Jomar Blekkan, eid av
Gyri Heien og Sture Grindflaten.
De ble nummer 5 på 2160 meter
på kilometertid 33.0 og fikk med
seg 2000 kroner i premie.

6

KLÆBUPOSTEN

10. juni 2015

”Modenhetseksamen” er vel overstått
Mellom 30. mai og 7. juni har det blitt gjennomført 5 konfirmasjonsgudstjenester med en samlet
besøksrekord på 1660!

AV ÅKE NORD
73 konfirmanter har brukt tid og fan-

tasi i å sette seg inn i mange kristne

spørsmål om livet, døden og hvordan
vi skal forholde oss til omverden.
Konfirmantundervisningen, ledet av
kateket Tove M. Hørgård Unsmo og
sokneprest Toril Stendahl har også
inneholdt mange nærliggende problemer og muligheter. Og har dekket
det meste fra personlige funderinger

til samfunnsengasjement, miljø, flyktingesituasjonen og globale kriser.

Mye å glede seg til
Ved gudstjenestene har konfirmanter,
familier, slekt og venner hatt glede av
å få lytte til solister på sang og elever
fra kulturskolen på trompet: Maren
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Bjørkøy, trompet og sang, Elise Overvik, trompet, Ida Johanne C. Karlsen,
sang, Erlend Moe, sang og Ingjerd H.
Fredriksen, sang. Ansatte som også
har deltatt på alle gudstjenestene: Terje
Holmli, klokker, og Tommy Nilsen,
organist.

Så pass! Klæbukonfirmantene fikk nok en aha-opplevelse da kunderådgiver Kristina Kvande viste hva
månedssparing kan innebære i ”pensjonistlønn” da 15-åringene ble opplyst i temaer som konto, mobilbank,
forsikring, og økonomisk bevissthet.

10 000…20 000…30 000…40 000 og masse andre gaver
1.rekke fra venstre: Astrid Sofie Kolberg Lindsetmo, Julia Tømmerås Aftret, Toril Stendahl (prest), Lill Mari Engan, Louise Helene Brose Sæther, Thea Marie Samundset Løseth
2.rekke fra venstre: Kjersti Skogstad Jensås, Alexsandra Marie Vågsvær Høgseth, Thuva Lyse Tøndel, Hanne Merete Sether, Marianne Samdal, Sander Mathisen, Oliver Dullerud, Eira Iselin Selnes Anshus
3.rekke fra venstre: Thomas Linaker Aalmen, Kristian Øie Solvang, Alexander Nessimo, Sander Bonde, Malin Abelsen Wigdahl, Vilde Wickstrøm Sjøli, Alexander Gussøy Paulsen
4.rekke fra venstre: Fabian Teigen Olderen, Mats Ålberg Fyhn, Stian Bjerkeset Dahlstrø, Simen Ulstad Lyse, Magnus Harr Lian, Crister Haug Jensen, Jonas Børseth Myhr, Mats Lien

En konfirmasjon blir fort en dyr affære
Her fikk de vite hvordan man kan spare
33 konfirmanter fikk
en aha-opplevelse
når kunderådgiverne i
Klæbu Sparebank viste
hvordan man kan leve
godt som pensjonist
ved å begynne å spare
som 15-åring. Å lære
om pengers verdi kan
være lurt. Konfirmanter får i gjennomsnitt
drøye 30 000 kroner
bare i pengegaver…
AV ÅKE NORD
Det ble full sal da banken innbød
konfirmantene til en økonomisk
seanse.

1.rekke fra venstre: Frida Bjørkøy, Oda Aarø, Tove M. Hørgård Unsmo (kateket), Stine Lyse, Ylva Brovold, Marte Kjøren Wesche
2.rekke fra venstre: Steffen Lund ( som står til venstre i kikrkebenken) Anders Helgetun Grøsseth, Martin Andreas Skistein, Joakim Gran, Vilde Kvam Sæther, Ida Aftret Husby, Emilie Hartun Iversen, Emma
Christine Rømma Haagenstad, Lotte Madeline Sannum, Emma Skarbo Hegge, Mali Louise Støwer Bergmann, Mari Johannessen Leseth, Cecilia Alexandra Høvik, (ytterst til venstre i kirkebenken)
3.rekke fra venstre: Lars Kristian Grøseth, (ventre i kirkebenken, litt over de andre på rekka) Torbjørn Tømmermo, Mari Halgunset, Kristine Forseth, Siri Andrine Løvold Nilsen, Håkon Torvik Svalby, Kristian
Roaldsvik Sliwa, Elias Myhre Gundersen, Julie Malen Aftret, Elsa Magnusson, Sara Grendstadbakk, Helene Dahl, Ida-Kristin Wåde-Bye (helt til høyre i kirkebenken, litt over de andre på rekka)
4.rekke fra venstre: Sander Olai Hansen Furberg, Peder Frisendal Tronstad, Reidar Tømmervold Venås, Jonas Eivik, Markus Keiseraas Haug, Konrad Opland Norset, Isaac Povel Coleman Karlsen, Kristoffer
Berg, Iver Dolmseth Bye, Mathias Sigsten Rømma, Ådne Hagen, Vegard Skjermo Iversen, Anders Strand, Siri Gunnes Skaufel

God læring
Kunderådgiverne Kristina Kvande,
Torill Tveit og Anne Helen Gundersen guidet i grunnleggende
økonomi, sparemuligheter, konto,
mobilbank, forsikring og hvordan
penger vokser, eller fort forsvinner,
beroende på hvordan de brukes.
I følge forbrukerøkonom Silje
Sandmæl i DNB får konfirmantene
mellom 30 000- 40 000 i gjennomsnitt i pengegaver!
Fornuftig bruk?
I tillegg er det ikke uvanlig med

reiser, bærbar pc, iPod, moped,
scooter, smykker, nye smarttelefoner og sykler.
-Det er helt vilt, sier kunderådgiverne. Vi håper å kunne gi råd
som fører til at pengene brukes
fornuftig, summene tilsvarer ofte
et førerkort.
Samtidig skal man være bevisst
på at langt fra alle foreldre har
økonomiske forutsetninger for å
delta i pengegaloppen i konfirmasjonsgavene.

Sløse og spare
De viste hvordan en ”sløsekonto”
passerer 42 000 på et år i hverdagslige ting uten at alkohol og røyk
er inkludert.
Men også hvordan man kan
begynne å spare til en god pensjonisttilværelse, selv om dette er
utrulig langt inn i fremtiden, for
de som har hele livet foran seg.
For enkelhetens skyld tok
kunderådgiverne utgangspunkt i
hva en sparsom 15-åring kan få
til hvis man legger unna en del av
det som ellers havner på ”sløsekontoen”, uten at man for den saks
skyld må leve på marginer.
God investering
For eksempel kan den som sparer
200 kroner per måned plukke ut 29
000 i måneden fra 67-årsdagen, og
den som sparer 500 i måneden har
nesten 49 000 å leve på i måneden,
i tillegg til ordinære pensjonsordninger!
Bakgrunnen for å informere konfirmantene var ikke bare knyttet

til hvordan pengegaver og sparing
kan forvaltes.

Råd og hjelp
Fra og med denne uka kan selv
den som er under 15 år selv kunne
gå inn på en bankkonto etter en
lovendring.
-Vi vil også selvsagt presentere oss,
og gjøre ungdommene kjent med
oss som lokalbank. De skal vite
at de alltid kan få personlige råd
og hjelp i økonomiske spørsmål,
hva som kan være lurt å gjøre med
penger, uansett størrelse, og at de
kan ha egen konto her, forteller
Torill Tveit og Kristina Kvande.
Som mener ungdommene har litt
for lite av økonomi på skoleskjemaet.

derne og skolekorpset.

Vant smartphone
Julia håper også på penger i konfirmasjonsgave og en del annet.
Hun er en skikkelig fotball-jente
og sier om fremtidsplanene:
-Jeg er foreløpig åpen for det meste.
Blant de som svarte på spørsmål

om hva de fått lære ved bankmøtet
ble Julia trukket som vinnere av en
smartphone.
Også et godt bidrag til ”modenhetseksamen”.

Forstår mer nå
Ungdommenes reaksjoner var
svært positive på leksjonen i
økonomi.
-Det var veldig fint å få høre om
sparing og økonomi, de forklarte
sammenhengen bra, sa konfirmantene Jonas Eivik og Julia Aftret.
Begge er 15 år og går i 9.klasse på
Klæbu Ungdomsskole.
Penger og reiser
Jonas har fått penger og reiser til
Berlin og New York.
-Jeg skal prøve å sette av en sum
hver måned, jeg forstår litt mer
av økonomi og hva det vil kunne
bety, sier han.
I fremtidsplanene finnes utdanning til ingeniør på ønskelisten. I
fritiden er han å finne blant spei-

God læring. Julia Aftret og Jonas Eivik og øvrige konfirmanter var
fornøyde med bankrådgivernes informasjon, innsikter i økonomi om
hva pengegaver kan brukes til. –Ja, det var fint å lære om sparing og
økonomi, smilte de etterpå.
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Unge kokke-talenter i KulMat
I 14 uker har de kokkelert på kjøkkenet.
Middager, kaker og
desserter har elevene
på KulMat tryllet frem,
og tilbake sitter de
med nyervervet innsikt
i matens verden.

Elgkjøtt
Elevene har også tatt turen
utenfor skolekjøkkenets fire
vegger. Den største utf lukten
gikk til Moen gård, hvor Anne
Roksvaag Huitfeldt gav dem et
innblikk i gårdens produksjon
av viltkjøtt-produkter. Innen
gårdsbesøket var over, og turen
gikk hjemover, hadde de med seg

www.volkswagen.no
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Pris-sjokk
-Hva tror dere denne koster?,
spør lærer Kristin G. Rønning,
og løfter frem en av ingrediensene i dagens oppskrift.
Enkelte av elevene har vært med
mamma på butikken og kjøpt
det samme tidligere. Andre
konkluderer med at det sikkert
er dyrt, ettersom læreren spør
på den måten. Men ingen gjetter riktig, og alle blir overrasket
over hvor mye den lille boksen
med kakepynt koster.

Ikke bare sukker
I løpet av det fjorten uker lange
kurset, har det ikke bare vært
kaker og søtsaker på menyen.
Lærer Kristin har sørget for en
variert kurs-meny. Kort oppsummert er elevene nå godt opplært.
Man kan nok si at de gjennom
kurset har blitt utrustet til å servere en kulinarisk syv-retters,
og vel så det.
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AV LINE ELDEGARD

Cup-cakes
På bordet inne på skolekjøkkenet
bugner det av kakepynt, fondant,
konditorfarger, sprøyteposer og
utstikksformer. Det er tid for
å pynte cup-cakes. Her er det
kreativiteten som får et ekstra
spillerom, og KulMat-elevene
lager de flotteste danderinger.
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Cup-cakes. Lærer Kristin G. Rønning kommer med et par tips, før elevene går i gang med pynting av cup-cakes.
både lærdom og egenproduserte
elgkjøttboller.

I butikken
Men som de aller fleste, benyttet
også KulMat-gjengen seg hovedsakelig av produkter kjøpt inn i
den lokale dagligvarehandelen.
-Vi forsøker å synliggjøre alle
sidene ved mat og matlaging,
forteller Kristin G.Rønning, og
nevner blant annet elevenes egen
handletur.
-Oppgaven de fikk var å planlegge et måltid innenfor et gitt
budsjett, handle inn råvarene,
og å tilberede maten her etterpå,
forklarer hun, og ramser opp en
rekke fristende retter som ble
resultatet av utfordringen.
Kokkekamp
Stemningen er upåklagelig,
småpraten flyter lett, og et par

BEGRENSET
ÅPNINGSTID
I SOMMER

interne spøker lokker frem smil
og latter. Det er mange øyeblikk å se tilbake på, med blant
annet kokkekamp som et av
høydepunktene. Og mens praten
går videre, med mimring og tilbakeblikk på de 14 ukene som nå
er forbi, pyntes med stødig hånd
brett etter brett med cup-cakes,
mens de diskuterer hvordan godsakene på best mulig måte skal
fraktes hjemover.

Nytt kurs
Også til høsten vil det på Kulturskolens kurs-program bli tilbud
om KulMat. Da står 12 plasser
tilgjengelig for elever fra 7. trinn
og oppover.
-Vi skulle gjerne hatt med flere,
men det er dessverre ikke plass
til f lere her på kjøkkenet, sier
Kristin G. Rønning, som får et
samtykkende nikk fra kulturskolerektor Ruth Eriksen, som
også stakk innom en tur denne
dagen. KulMat-elevene var
kjappe til å utfordre henne, og
vips, så satt hun der og pyntet
cup-cakes hun også.

Elgkjøttboller. Med kyndig
veiledning formes elgkjøttboller.
Fra venstre står Kristine, Sindre,
Anne Huitfeldt og Isaac. FOTO:
Kristin G. Rønning.

Nye Golf Alltrack med DSG automatgir og 4MOTION.
Gjør deg klar for gode og sporty kjøreopplevelser i nye Golf Alltrack – med kombinasjonen av det sømløse
automatgiret DSG og firehjulstrekksystemet 4MOTION. Golf Alltrack byr også på økt bakkeklaring, røffe
stylingdetaljer og alle innovasjonene du kjenner fra ”vanlig” Golf. Golf Alltrack får du fra 390.000,-**.
Velkommen til prøvekjøring og en hyggelig bilprat hos Møller Bil Trondheim.

Klæbu lensmannskontor
stengt for publikum i tidsrommet

22.06.15 - 17.08.15.

*Priseksempel med 35% egenkapital: Eff. rente 4,45 % ved lånebehov 150.000 o/3år. Etableringsgebyr 2717,-, total kredittkjøpspris 167 216,-. Renten forutsetter finansiering i Volkswagen Finans,
og er subsidiert i tre år, for deretter å bli justert til normal produktrente. ** Prisene gjelder bil ferdig levert fra forhandler inkl frakt og lev.omkost. Årsavgift kommer i tillegg. Avbildede modeller
kan ha utstyr utover standard. Drivstofforbruk blandet kjøring: 4,9-6,6 l/100km. CO2-utslipp: 127-158 g/km.

For avtaler eller henvendelser
ring 40 40 14 73 / 72 59 62 20
Kjøttkverna. På Moen gård fikk elevene et innblikk i foredling av kjøtt.
Her er (fra venstre) Anne, Kristine, Isaac og Sindre godt i gang med å
kverne elgkjøtt. FOTO: Kristin G. Rønning.

Forfriskninger. I forbindelse med
kulturskolens jubileumskonsert,
bød KulMat-elevene på forfriskninger. Her er det Sindre og lærer
Kristin som passer på bordet.

– For oss handler bil om mennesker
Ingvald Ystgaardsvei 19-21, 7489 Trondheim. Tlf.: 24 03 17 00
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Kammerkonsert. Det ble en nærhetlig musikkopplevelse da kulturskolen bød på Kammerkonsert i Gamle
Festsal. Her er Johanna, Stina og Tiril fra fløytegruppa, sammen med lærer Marit Grønli.
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Reodors Ballade. Det krever mot å stille seg på scene forran en fullsatt
sal. Her er det noen av de yngste i korpsets rekker som byr på flotte toner med klarinett, horn og fløyte.Fra venstre står Kine, Erland og Mia.

Kulturskolen ga alt på jubileumskonserten

Publikum lot seg begeistre
Det ble trukket i alle tråder av musikk-sjangre, da
kulturskolen presenterte
sin storslåtte jubileumsforestilling.
AV LINE ELDEGARD

Samhold
”Kultur lager vi sammen”, er en av
grunntankene for kulturskolens eksistens. I forbindelse med 30-årsjubilantens festforestilling i Klæbuhallen,
kom ordet ”sammen” virkelig frem
til sin rett. Store og små, elever og
lærere. En rekke ulike grupperinger
inntok scenen sammen, og bød sitt
publikum på en konsert med uslåelig
sjanger-bredde.
Begeistret
Med Ruth Eriksens stemningsfulle
toner spilt på lur, gikk startskuddet
for kulturskolens jubileumskonsert.
Deretter gikk det slag i slag, hvor
det ene nummeret etter det andre,
nærmest trollbandt et tydelig begeistret publikum. Fra scenen fikk man

denne kvelden presentert en god mix
av gamle og nye opptredener. Stadige
sjanger-bytter sørget for å holde på
publikums oppmerksomhet gjennom
konserten.

Relasjoner
Både lørdagens konsert, og kammerkonserten i Gamle Festsal noen
dager tidligere, synliggjorde kulturskolens fokus på glede og mestring
i et kulturelt fellesskap. På tvers av
alder, og på tvers av instrumentgrupper og sjangre, fikk man stadig se nye
sammensetninger i felles fremføring.
-Blanding av aktiviteter, på tvers av
alder, er noe av det som virkelig bygger
kultur, uttaler Ruth Eriksen. Hun
forteller at i tillegg til faglig kvalitet
gjennom gode lærere, er relasjonsbygging viktig for utviklingen både av
den enkelte elev, og for kulturskolen
som en helhet.
Kammerkonsert
Etter siste ukes konserter å dømme,
har man ved Klæbu Kulturskole lyktes
godt på disse områdene. Den første
gikk av stabelen i form av en kammerkonsert i Gamle festsal. Det ble en

musikkoppsetning med nærhet, hvor
mange av Klæbus yngste musikkutøvere fikk vise seg frem på sitt nivå.
Og nivået imponerte. Både når det
gjelder de musikalske ferdighetene,
og ikke minst med tanke på den
trygghet og styrke de viser seg ved å
ta scenen foran et så stort publikum.
Veien videre vil for mange av disse bli
spennende å følge.

Kulturskolen som grunnmur
Med utspring i kulturskolen i Klæbu,
har flere aktører nådd langt innen sitt
felt. Blant dem som har nådd et profesjonelt nivå kan man nevne dansekunstneren Magnus Myhr, og fløytist
Carina Sørum Øgaard. Foruten disse
har flere av kulturskolens elever opp
gjennom årene markert seg sterkt
i den landsdekkende drømmestipend-konkurransen. For Håvard Rikstad Tanem holdt det i år hele veien. Av
juryen ble han utvalgte som en av ti
mottakere av et drømmestipend på kr
10.000, og den offisielle utdelingen fant
sted under lørdagens jubileumskonsert
i en fullsatt Klæbuhall.
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BILLIG

Vi vil at du alltid skal være fornøyd med våre
produkter, butikk, service og ikke minst priser.
Derfor jobber vi kontinuerlig med å gi deg
de beste prisene på god kvalitet.
Ta med dine mål og
kom innom i dag!

The troublemakers. Noen husker dem kanskje fra UKM, og nærmere
bestemt under bandnavnet ”The troublemakers”. Her er vokalist Vetle
Mikael Kvellheim, og gitarist Herman Fikkan.

Sjekk våre fordeler:
-19 ÅRS ERFARING
-LIVSTIDSGARANTI
-LAGET PÅ DINE MÅL
-EGEN FABRIKK I
FREDRIKSTAD

Verdig vinner. Nok en gang har en Klæbygg markert seg med sitt talent i
den landsdekkende drømmestipendkonkurransen. Håvard R. Tanem ble
en av årets vinnere, og fikk overrakt sjekken via ordfører Jarle Martin
Gundersen og Tony Eliassen fra Norsk Kulturskoleråd.

DET ER VI SOM
KAN GARDEROBER!
Drama. Tre av elevene fra årets dramagruppe, Hilde Kristin Engan,
Tora Liang og Synne Eide Isaksen presenterte ”Verdenshistorien på 5
minutter”.

Lur. Med stemningsfulle toner
åpnet Ruth Eriksen kulturskolens
jubileumskonsert.

Sang. Dirigert av sanglærer Torhild Grøttland og akkompagnert av
flere av kulturskolens elever og lærere, fremførte sagnelevene ”#
Online”.

- Fantastiske tilbud i alle våre butikker
- Vi har fleksible løsninger i alle prisklasser
- Våre salgskonsulenter er profesjonelle på skreddersydde
skyvedørsgarderober og walk-in løsninger, og tegner i 3D
- Benytt våre fagfolk på montering

Trondheim 72 88 11 12

Haakon den VII’s gate 23 Lade
Man-Tors 10-20, Fre-Lør 10-16
Thank you for the music. Med avslutningsnummeret ”Thank you for the music”, takket Klæbu kulturskole for kvelden.

www.garderobemannen.no
www.garderobemannen.no

GARDEROBE-MANNEN
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Opel Mokka
Veil. pris fra kr.

PÅ ALLE VÅRE LAGERFØRTE BILER.
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TA MED

HELE FAMILIEN

LØRDAG
13. JUNI

OG OPPLEV EN SPENNENDE DAG
med konkurranser, oppvisning i sportsdans,
konkurranse med radiostyrte biler, hoppeslott,
ansiktsmaling, utstilling av Opel veteranbiler,
pølsegrilling og masse gode tilbud
på både nye og brukte biler.

KL. 10-15

254 900,-

48%
økning
PÅ SALG AV
NYE OPEL I
1. TERTIAL!

Opel Corsa
Veil. pris fra kr.

234 900,-

KAMPANJE

RABATT
I PERIODEN 11.-13. JUNI
16 stk. Opel Corsa, 14 stk. Opel Mokka,
12 stk. Opel Astra, 10 stk. Opel Insignia og
3 stk. Opel Vivaro selges med kampanjerabatt

Opel Astra
Veil. pris fra kr.

174 900,-

ALLE
SOM KOMMER
ER MED I
TREKNINGEN AV

kr. 14 000,- til
kr. 30 000,på veil. priser.

EN BARNESTOL VERDI

KR. 2.500,-

BARNESTOL

THULE SKIBOKS VERDI

KUN

Veil. KR 2.499,-

KR. 6.000,-

Opel Vivaro
Veil. pris fra kr.

294 900,-

Opel Insignia
Veil. pris fra kr.

299 900,-

KR

1.599,-

GRATIS SERVICE PÅ BILEN DIN

KR. 4 500,-

Ren bil

Trondheim AS
B I L P L E I E S E N T E R

Vestre Rosten 83, 7489 Trondheim • Tlf. 72 89 72 89 • maskinagentur@maskinagentur.no
Vestre Rosten 83, 7489 Trondheim • Tlf.: 72 89 72 89 • maskinagentur@maskinagentur.no
Åpningstider 08.30-16.30 • Salg 08.30-16.30,
til7219.00,
10-14
Vestre Rosten 83, 7489torsdag
Trondheim • Tlf.:
89 72 89 • lørdag
maskinagentur@maskinagentur.no
Åpningstider 08.30-16.30 • Salg: 08.30-16.30, torsdag til 19.00, lørdag 10-14
Åpningstider 08.30-16.30 • Salg: 08.30-16.30, torsdag til 19.00, lørdag 10-14
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Komplett teknikkbuss. Fullt fungerende mobil TV-teknologi som
har blitt oppdatert siden 1988,
en gang innkjøpt for 6 millioner,
tilhører Jan Erik Steens svært
imponerende Fjernsynsmuseum!

Startet med film. Elegante projektorer står stødige i utviklingen av
fjernsyn, og har sin selvklare rolle i Norsk Fjernsynsmuseum.

I et fjøs og en stall fra Soknedal har han skapt TV-historie:

Utrolig utvikling. Fra svære rør
til chip på noen desennier. De fyller samme funksjon ved produksjon av lyd- og bildeteknikk.

Kraft og bild. Styrepultene ble brukt til kraftenhetene og spillerne som ga oss TV-bilder.

Jan Erik har laget et Fjernsynsmuseum i verdensklasse
med studioutstyr fra NRK og mottakere fra de siste 60 årene
På en høyde ved Selbusjøen har medieverden fått sitt komplette
museum.
Jan Erik Steen kan
nå presentere Norsk
Fjernsynsmuseum
etter et imponerende
byggeprosjekt, der vi
finner alt av mottakere,
lyd og bilde fra TV:s
barndom. Og i tillegg
et fullt fungerende
NRK-studio med den
klassiske bussen, som
formidlet OL, VM og
store evenement inn
i hjemmene våre over
nesten 30 år.
AV ÅKE NORD
-Det føltes naturlig å fortsette
virksomheten med et TV-museum,
smiler han over en kopp kaffe i
Radiomuseets restaurant med et
blikk på den flotte utsikten over
Selbusjøen.

Unike samlinger
Sammen med alt som rommes
innefor Radiomuseets vegger har
Jan Erik skapt et Norsk Radio- og
Fjernsynsmuseum av verdensklasse.
Det er neppe overraskende at NRK

ser Steens anlegg som et utstillingsvindu for virksomheten sin.
-Hensikten med fjernsynsmuseet
er å fange opp en historie, som
man egentlig kanskje opplever
som nyere tider. Men det er en
mediealder som begynner å bli
opp i årene, mener han.

Film og radioteknikk
TV tar utgangspunkt i filmen og
radioteknikken.
-Det handler om lydbølger og
følger radioprinsippet, sier Jan
Erik.
Første TV-bølgene som ble sendt
i Norge var fjernsynssendingen
fra Tryvann den 12. januar i 1954.
Fra et studio på 22 kvadratmeter
fikk de som kunne, oppleve en
time nasjonal TV-historia med
Kringkastingssjefen Fostervold
i intervjustolen og sang av Jens
Gundersen.
Treg TV-start
Sendingen skal ha blitt sett av 1000
seere, de fleste med blikkene rettet
mot de fjernsynsapparater som
forhandlere i Oslo hadde montert
i sitt salgsvindu.
Med en viss politisk treghet mot
nymodninger gikk det tre år før det
ble vedtatt å starte sendinger i 1957.
Men publikum fikk 21. august i
1960 se, da kong Olav, statsminister Gerhardsen og andre prominenser innviet den første ordinære
sendingen i Norge.
Svarthvitt eller farge
Deretter fulgte f lere år med
politiske diskusjoner om det var
tilstrekkelig med svarthvitt på
skjermen frem til at Europa tvang
fram fargesendninger.

På museets hjemmeside skriver Jan
Erik Steen med ironisk spiss:
-Så vidt man vet ble ingen skadet,
verken av svarthvit eller farger,
men samtidig vet man ikke hvordan
det hadde vært om det ikke hadde
blitt innført.

200 år gamle bygninger
Selv er han ikke av det saktmodige
slaget. Og var fort på banen da Statens Veivesen loddet ut de gamle
bygningene fra Soknedal som var
blitt lagret på Støren etter å ha blitt
revet av Sverresborgs museum i
2003.
Selvfølgelig dro Jan Erik vinnerloddet og hentet byggesatsene.
Avansert puslespill
-Det ble et ekstremt puslespill å
sette opp 200 år gamle bygninger,
litt Lego for viderekommende. men
nå står de der, smiler han stort.
Og det har han god grunn til.
Det finnes neppe maken til godt
ivaretatt middelalderske trekonstruksjoner i kombinasjon med god
smak fra vår egen tid, alt pakket
sammen i strålende pedagogiske
utstillingslokaler.

Fjernsynsteknologi
I bunnetasjen møter kameraer fra
ulike TV-aldrer oss, en fortelling
om filmmogulen Hugo Hermansen
som skapte Filmbyråene Landsforening, videoteknologi, og utstyr
for innspilling og TV-redigering,
kraftenheter, og mange teknologiske utviklingsskritt innenfor
fjernsyn.
”Apparat-vernissage”
Videre opp i andre etasjen er det alt
fra den første Tandbergmaskinen
til 100-tallet apparater fra ulike
tidsepoker, kombinasjonen av lyd
og bilde, ulike kameratyper for fri
holding, første ”dansken” Guldsegl
fra 1952, til blant annet et komplett
lydbokbibliotek.
Fendergitarer og spennvidde
En musiker med sans for elgitarer
får en kikk av å se Fendersamlinga,
trygt fra nysgjerrige hender, et
stykke opp i lufta.
Jan Erik har også kombinert
gamle apparater med månedsfersk
plattskjerm for å vise frem spennvidde. Bemerkelsesverdig er også
forskjellen mellom Tv-rør og tils-

varende funksjon i chip-størrelse.

Verdensenere
Norsk Radio- og Fjernsynsmuseum er unik. Det er det eneste
i sitt format i Europa. Det finnes
to TV-museer i USA, men heller
ikke der med samme omfattende
samlinger som Steen kan vise frem
i Sjøbygda.
-Vi er nok i det nærmeste et komplett museum, som kan vise frem
lyd, lys, og bilde med den teknologi
vi kjenner gjennom årene, faktisk
fra starten av, sier Jan Erik.
Hva syns du er mest fascinerende?
-Det er den tekniske historien innen
kommunikasjon med lyd og bilde.
Og så syns jeg det er flott med eldre
tiders TV-apparater som var både
møbel og design, og ikke bare en
kasse eller en skjerm, svare han.
Imponerende bredde
Jan Erik Steen kan vise frem historien om Edda Radiofabrikk,
radio- og sendeutstyr fra andre
verdenskrig, et sjeldent oppsett
av jukeboks, i tillegg til alt hva
mennesket har prestert innenfor

For gitarnerden. En supersamling Fender-gitarer henger tett opp under taket!

radioteknikk, på plater og bånd,
spillemaskiner og faktisk også en
samling sykler.

Amfiteater og båttrafikk
Kreativiteten har også avsatt
seg i Vollen Amfi med 500 sitteplasser ovenfor en spillescene på gårdsplassen, hvor det
foregår alt fra konserter til revy
og teater. Restauranten har rom
til 120 personer, og nedenfor
anlegget har Selbusjøens cruisedronning Jøvra tilløp i havnen.
Selfmade
Hvor mye han har investert i det
siste museum? Nei, det får vi ikke
vite.
-Det er ikke bra for helsen å tenke
på det. Men jeg har vel gjort veldig
mye selv, snekret og installert gjenstandene etter hvert. Det føltes
veldig bra at vi kom i mål og kunne

åpne 30. mai, som planlagt, sier
han.

Underholdende guide
Nå har Jan Erik Steen forlatt all
foretningsvirksomhet innen eiendomsbransjen for å konsentrere seg
om sitt museumsanlegg.
Han er en glimrende guide, og byr
på en levende og knakende god
forevisning.
Over 70 000 besøkere hittil…
Det er neppe rart at besøkstallet har
passert 70 000 i løpet av de hittil 9
somrer som Norsk Radiomuseum
har vært på banen.
Med Norsk Fjernsynsmuseum vil
enda flere ha anledning til å ta
turen til den bemerkelsesverdige
virksomheten som vil fortsette å
overraske stort med sitt høykvalitative opplegg.

Lydbibliotek. Når Lydbokforlaget ga opp i 2013 fikk Jan Erik Steen
spørsmålet: Vil du overta lageret? –Det var lett å si ja, smiler han. Og
kan vise frem1000 lydbøker og utstyr.

200 år gamle bygninger fra Soknedal ble Fjernsynsmuseum.
Jan Erik Steen vann dem på loddtrekking!

Design. Danske Guldsegl fra 1952. TV var i
begynnelsen også et møbel.

Du kjenner dem igjen. Apparater fra tider da det mindre
formatet var populært.

Følelse av TV-salong. TV-enheter, bilder og
møbler finner vi i andre etasje.

Opptaksutstyr. NRK brukte i mange år en Ampex
fra 1968.

Norsk Fjernsynsmuseum. På en ås ovenfor
Selbusjøen har Steen bygget opp et anlegg i
verdensklasse. Sammen med Radiomuseet, i nabobygget (ikke i bilde) har han på det nærmeste
en komplett mediehistorie med lyd, bilde og
tilhørende utstyr.
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Rettsprosessen mot Adecco reddet budsjettet

Kommunen ville gått 5,6 millioner
minus uten erstatningen fra Adecco

Dyr vikarsituasjon
Det fører med seg en vanskelig og
kostbar vikarsituasjon.
Alle faste deltidsansatte kan kreve
utvidelse til heltid.
Det er en billigere løsning, hvis
ikke tjenester blir utvidet.
Heltidsløsninger
Astrid Storesvee(V) spurte:
-Hvorfor har vi nesten 50 prosent
deltid, dette er jo dyrere?

Ikke noen fare for Robek
Her ga Kvisten beroligende beskjed
og hevdet at det er trygg langsiktighet i økonomien.
Men løftet også en advarende
finger:
-Vi har ikke mye handlingsrom.
Hvis vi ikke greier å avsette penger
til disposisjonsfondet vil det bli
trangt å drive kommunen. Per i dag
har vi god kontroll på økonomien
og vil ikke havne på Robek-lista,
sa økonomisjefen.
Positive signaler
Alt er heller ikke elendighet.
Kommunens enheter har god
økonomistyring. Det er avsatt 7,8
millioner til vannfondet og 2,9 millioner til avløpsfondet, penger som
vil brukes til investeringen i nytt
avløp og reservevann.
Boligprosjekter for folkevekst
Klæbu står godt rustet til folke-

JUBILEUMSUKE

FRA 08. – 13. JUNI

Denne uken er det meget gode priser på nye
og brukte biler, samt verkstedtjenester.
Reddende erstatting. Advokat
John Egil Bergem viste at Adecco
grovt misligholdt avtalen om
sykehjemsdriften, kommunen
vann rettsprosessen og ble
erstattet med 12,5 millioner. Det
reddet budsjettet fra å gå med 5,6
millioner i underskudd.

Sliter. –Vi må gjøre noe med
sykefraværet og få fart på folkeveksten, konstaterte økonomisjef
Daniel Kvisten da han rpesenterte regnskapet for kommunesty-

vekst med alle boligprosjekter som
står startklare bare markedet er
der. Både Quartett (forrige KP)
og Granmoprosjektet ( dagens KP)
regner med å kunne starte boligsalg i høst. Sentrumskvartalet er
også klar til byggestart. I tillegg
finnes Skanskas BoKlok-utbygging

og Holthegården2 i startboksen.

• Minimum kr. 10.000,- rabatt SPAR INNTIL KR. 50 000,- PÅ NY KIA
(GJELDER IKKE EL-BIL) denne uken.
• 10% rabatt på alle verkstedoppdrag som bestilles/utføres denne uken.
• Kr. 10.000,- for komplette vinterhjul (SPAR 5-13.000,-) ved kjøp av nybil i jubileumsuka.
• 10 stk. skibokser fra Packline m/lasteholdere til kun kr. 10.000,- pr. stk.
• 10 stk. hengerfester til kun kr. 10.000,- pr. stk. ferdig montert (SPAR 5-10.000,-)
• 10% rabatt på alt styling/utstyr som selges denne uken.
• Gode priser på DEFA denne uken. Representant tilstede fra DEFA onsdag.
• Gode priser og premie fra Nokian.
Representant fra Nokian tilstede torsdag.
• Rente på 3,95% for bilsalg denne uken.

Fotnot. Robek-lista. Det er et register over kommuner som grunnet
økonomisk ubalanse krever statlig godkjenning på låneopptak og
investeringer.

Legendene fra Liverpool likte golfbanen i Klæbu

RK
10.000,- FO

-This was really nice!
Liverpoolstjernene
Roy Evans, Phil Neal
og Alan Kennedy med
tunge meritter fra den
internasjonale fotballbanen syntes det var
stas å komme til lille
Klæbu å spille golf for
innsamlinga til kreftavdelinga ved St Olavs.

10

Klubbkamerater
Tidligere RBK-spilleren Kvarme og
Evans hadde en del å mimre fra de
2,5 år som Bjørn Tore hadde Roy som
manager i Liverpooldrakta.
-Det var stort å få spille sammen
med disse begge, summerte far og
sønn Thronæs, begge er ihuga Liverpoolfans.

Reprise?
Pål Sture Nilsen, leder i Klæbu GK,
mente at opplegget kostet mer enn
det smakte, rent økonomisk, men at
opplevelsen var der for alle deltakere.
-Vi skal ta en diskusjon om det
blir aktuelt med en oppfølger neste
sommer, eller om vi skal finne en
annen måte å bidra på til kreftavdelinga, summerte han.

AV ÅKE NORD
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Actionfylt dag med aktiviteter
for store og små

LØRDAG 13. JUNI
AV S LU T T E S
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• Barneaktiviteter m/bl.a. hoppeslott
• ‘’Levende’’ Star Wars figurer kommer
• Kjør race og opplev fartsfylt action når
Trondheim Bilbane Center kommer innom
med 6 spors bilbanenlegg på 25 meter.
• Segway og scooter kan prøves.
• Grilling/servering, popcorn m.m.

Velkommen innom!

Nå ble det ikke de helt store inntektene da påmeldingen for å spille
sammen med legendene ble overraskende lav.

Solskinnsgolf
Det mildt sagt sure været som
foregikk golfdagen på Ulsetsanden
avskrekket nok de fleste.
Men akkurat da teamene med Liverpoollegendene slo ut på første hullet
kom sola, og holdt gjengen selskap i
to runder.
Elegante Roy Evans, med caddie
Bjørn Tore Kvarme, og Klæbu
GK-medlemmene Hans Christian
Thronæs og Helge Thronæs, vant
turneringa.
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(SOM

For en god sak. Liverpoolstjernene likte golfbanen i Klæbu. Fr.v: Pål
Sture Nilsen, Klæbu GK, Bjørn Tore Kvarme, Alan Kennedy, Phil Neal,
og Roy Evans.
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Null folkevekst
Som vanlig kommer et oppsummert regnskap fra fjoråret først i
mai, og viser da de forutsetninger
kommunen tar med seg videre inn
i nåværende budsjett.
Det gir også en temperaturmåler
på status i utviklingen. Etter 50 år
av nærmest ubrutt folkevekst har
det sagt stopp de siste tre årene.
Selv om det er et trygt fødselsoverskudd, så innebærer en enda større
utflytting at folketallet pendler

Må finne årsakene
Kai Nordseth mente sykefraværet
krever at avdelingene og enhetslederne må gå i detalj med årsakene,
og ta seg av hver ansatt.
-Det har gitt resultat tidligere, sa
Nordseth.
Daniel Kvisten mente at enheten
jobbet i tråd med den modellen.
-Men vi må finne ut hvorfor vi
enda har en økning i sykefraværet,
betonet han.

Bekymring
Ole Horgøien/FrP) lurte på fremtiden.
-Vi har berget budsjettet med et
nødskrik, takket være Adecco-pengene. Er det fare for at vi styrer inn
på Robek-lista?

FOR B

Økonomisjef Daniel Kvisten presenterte ”Regnskap 2014” foran
kommunestyret med å konstatere
at kommunen villle vært på minus
5,6 millioner uten erstatningen fra
Adecco.

Sykefraværet
-Klæbu er ikke lenger en vekstkommune, det innebærer inntektsvikt, sa økonomisjefen.
Sykefraværet viser en svak men
urovekkende økning og ligger i
dag på 8,8 prosent.
Det innebærer at nesten hver tiende
ansatt sliter med helsa og ikke er
i jobb.

10-ÅRS JUBILEUM !

Daniel Kvisten svarte:
-Vi har ikke jobbet godt nok for
å folk i heltid. Dette vil vi gjøre
noe med.

EB

AV ÅKE NORD

omkring null i folketall.

PÅ ALL

Takket være at kommunen vant frem i rettstvisten med Adecco,
og innkasserte 12,5
mill i erstatning, gikk
fjorårets budsjett i mål.
Ellers sliter kommunen
med høyt sykefravær
og manglende befolkningsvekst.

KIA TRONDHEIM FEIRER

Vinnende team. Fr.v: Roy Evans, Bjørn Tore Kvarme, Helge Thronæs,
og Hans Christian Thronæs.

God balltreff. Liverpool-legende Phil Neal sender ballen mot flagg
foran en imponert Pål Sture Nilsen, leder i Klæbu GK.

KIA TRONDHEIM

Østre Rosen 8, 7075 Tiller - Tlf. 73 82 41 20 - www.kiatrondheim.no - Mob. 954 21 007 - 948 05 037 - 932 55 636 - 402 27 667
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Jubilanter
Lørdag 13.06
50 år
Per Ivar Moe, Klæbu
Søndag 14.06
70 år
Oddveig Fosbæk, Klæbu
50 år
Wenche Vådal, Klæbu
Mandag 15.06
60 år
Aud Johanne Gimse, Klæbu
Tirsdag 16.06
75 år
Gunvor Arna Afseth, Klæbu
60 år

DET ER VALG AV
MEGLER SOM AVGJØR
PRISEN DU FÅR FOR
BOLIGEN DIN.

Navnedag
10. juni

Ingolf Ingunn
11. juni

Borgar Bjørge Bjørg
12. juni
KLÆBUPOSTEN

8. august 2012

Sigfrid Sigrid Siri
13. juni

Tone Tonje Tanja
14. juni

Klarer meg ikke uten:
Venner, mat eller familie
Hva er det beste med å bo i
Klæbu?
Naturen er nok definitivt det beste med
å bo i Klæbu
Hvis du skulle endret på noe i Klæbu,
hva ville du endret på?
Ikke så mye egentlig, er ganske fint
som det er nå
Hva gjør Klæbu spesielt?
Naturen gjør Klæbu spesielt, men da
spesielt Vassfjellet
Hvis du hadde vært turist-guide i
Klæbu, hva ville du vist fram?
Jeg ville vist frem Vassfjellet og
Kulpan, siden det er to av de finere
stedene i bygda
Hvordan vil du beskrive ungdommen i
Klæbu?
Ungdommen her er vel som alle andre
ungdommer

veldig mange talenter
i Klæbu
Erlend Erland
15. juni

Hva ser du mest Vigdis
fram Viggo
til?
Å fullføre ungdomsskolen
16. juni
Torhild Toril Tiril

Hvem er ditt forbilde?
Det er mange personer som inspirerer
meg, men ingen spesiell jeg vil trekke
frem
Hvilke samfunnsproblem mener du er
våre største for øyeblikket?
VARMEPUMPEHUS
Kan ikke komme
på et eksakt problem
• seg
Impregnert
trevirke men vi
som stikker
ut fra andre,
Gir huset finere fasade det er
har jo flere• samfunnsproblemer,
• Beskytter varmepumpa
det ingen tvil
om
Nærmeste mål for fremtiden?
Fullføre ungdomsskolen med så gode
karakterer som mulig

3, 2, 1, ZERO ... WE HAVE LIFT-OFF
Oppdraget er viktig. Nåløyet for hvem som gis tillit er trangt. Små detaljer
kan ofte bety forskjellen mellom suksess og katastrofe.
Våre meglere har ikke øvd på å jobbe i vektløs tilstand. Tvert imot – kun de med
faglig tyngde er kvalifisert til å få det viktige oppdraget med å selge din bolig.
Vi er høyt og lavt for å være best mulig forberedt til å nå vårt felles mål; det
best mulige salgsresultatet.

Hva synes du om ungdomsklubben i
Klæbu?
Har egentlig aldri vært der, men det er
Kjøpes
hos
sikkert et hyggelig
oppholdssted

Navn: Erlend Moe
Hva er din hjertesak?
Skole: Klæbu ungdomsskole
Har ingen eksakt hjertesak
Er
du
interessert
i
musikk?
Bor: Finnmyra
Løsning kryssord nr. 19
ØNSKES
KJØPTHva villeBetel
Menighetssenter
Veldig! Musikk er en stor
del av livet
du gjort
med 100 000 kroner?
Familie: Mor, far, en bror og to søstre
Klæbu
mitt.
Med
så
mye
penger
ville jeg dratt noen
Varebiler/lastebiler/
Sivilstatus: Singel
traktorer/traktorhengere/turer til byen, men spart det meste

Kryssord nr. 21

Navn ……..……..……..……..……..
Adresse ……..……..……..……..……

Hvem tror du blir den neste
hestehengere/skaphengere og
kjendisen fra Klæbu?
bilfrakthengere
ønskes kjøpt.
Det har jeg ingen anelse
om. Det er

Erik Wasshaug 450 08 427

LØSNING SENDES:
Klæbuposten AS
Pb. 87, 7501 Stjørdal
Innleveringsfrist:
Fredag 19. juni
Premie: 2 flaxlodd
www.sandmoenkro.no

Gudstjeneste

Av: Sindre Eliassen.

Søndag 14. juni kl.11.00
Lodve Karlsen.
Søndagsskole.

www.betelklabu.no

KLÆBU I.L.
Eierskifteforsikring leveres av

Proa Heimdal, Søbstadveien 1, telefon: 72 59 92 40,
e-post: heimdal@proa.no, www.proa.no

sandmoen@de3stuer.no
Tlf: 72596180

Kryssordvinnerne
Nr. 19: Kari Høiås, Klæbu

Ukemeny
Mandag:

Lettsaltet torsk 157,-

D Ø G N VA K T

FLEST MULIG,

Boks 65 7221 Melhus www.vigdal.no Etablert i 1922

72 87 10 22
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Løpertalentet fra Klæbu sikter høyt:

Mads vil se 29-tallet

10. juni 2015

LØPER FORT:
Mads Bjørgum har
tatt kvantesteg på
friidrettsbanen de
siste årene. Han har
ambisjoner om
å nærme seg de beste
i landet i år.

En av landsdelens
mest lovende langdistanseløpere kommer fra Klæbu. Mads
Bjørgum er navnet på
utholdenhetstalentet som i år har løpt
10 000-meter på pene
30 minutter og 49
sekunder.

Har talentet som kreves
Det er snart fem år siden jeg
bestemte meg for å satse på
løpingen. Jeg var da elev ved
idrettslinja ved Strinda videregående og visste at jeg hadde
et talent. I etterkant har jeg lagt
ned mange treningstimer. Det
er ikke lenge siden jeg var fem
minutter bak de beste i Norge på
mila. Nå løper de bare to minutter raskere. Jeg har forhåpninger
om å kutte ytterligere ned på den
avstanden før året er omme. Det
er i hvert fall målsetningen, sier
den lokale løpskometen.
Har mer inne
Mads Bjørgum innrømmer
gladelig at det er motiverende at
han stadig vekk presser ned nestenoteringene på 10 000-meter og
5 000-meter. Sistnevnte distanse
har han gjennomført på 14,52.

MBFP - Mer Bil For Pengene

BLI OVERBEVIST!
"En vinner"

"Med Octavia har Skoda hentet det beste fra to verdener.
Resultatet er blitt en meget bra familiebil - for den som ikke
er spesielt opptatt av status." Test av Skoda Octavia 4x4 i
vg.no 10.03.2014.

Det var på 17. mai og nasjonaldagen at Mads forbedret sin bestenotering med nesten minuttet.
Den let tbeinte klæbyggen
håper det skal gå fortere senere
i sesongen. For Bjørgum som er
hundre prosent dedikert i forhold
til løpingen, har som han sier
ikke lagt opp til noen formtopp
på vårparten. NM i Haugesund
er det store målet for 21-åringen
som har hatt stor fremgang de
siste årene.

Løper mye
-Tommy har selv konkurrert
internasjonalt og vet hva som
må til for å hevde seg. Det er
både motiverende og betryggende at jeg kan trekke veksler
på hans kompetanse. Vi jobber
godt sammen, sier Tommy som
løper mellom 129 og 140-kilometer i en vanlig treningsuke.
Han tilbakelegger gjerne 160
km mår det trenes som mest på
vinteren. Spesielt dersom det er
fine forhold.
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Besøk din Škoda-forhandler på Tunga og

AV SVEIN HALVOR MOE

Høye ambisjoner
Han har ambisjoner om å kile
seg inn blant de ti beste i senior-NM. I junior-NM er det topp
ti som gjelder. Mads føler at det
er fullt mulig dersom han holder
seg sykdom- og skadefri og gjennomfører den treningen han har
lagt opp til de neste ukene. I
vinter og vår har det meste gått
på skinner for Bjørgum som
representerer Strindheim. Der
får han god oppfølging av trener
Tommy Gjølga.

KLÆBUPOSTEN

"Den elsker dårlig vær"
" Skoda Octavia Scout er høyere og mer robust enn en vanlig
bil med 4WD. Og mye bedre å kjøre enn en SUV." Test av Skoda
Octavia Scout 4x4 2,0 TDI 184 hk på klikk.no 30.10.2014.

"Fantastisk familiebilpakke"
"Den er rommelig, lettkjørt, har 4WD, automatgir og motor med
skikkelig punch. Kan du ønske noe mer av familiebilen?" Test av
Skoda Octavia 1,8 TSI 4x4 st.vogn på klikk.no 08.03.2014.

"Så mye moro og plass - for så lite penger"
Test av Skoda Octavia RS på tv2.no 12.11.2014.

"Morsom å kjøre, rask og har
klassens beste automatgirkasse"
Det innebærer at han har fart til å
bryte den magiske 30-minuttersgrensen på 10 000-meter. Mads
har fått innprentet at han må
være tålmodig. Det handler om
å gå den berømmelige utviklingstrappa. Han har fortsatt en god
del å gå på i forhold til de mest
garvede milslukerne.

Satser for fullt
-Jeg har sammen med treneren
lagt et løp med tanke på at jeg
skal heve meg de neste årene.
Progresjon i treningsarbeidet er
viktig for å unngå skader. Det
handler om at kroppen må få tid
på seg til å venne seg til treningsmengdene som øker hvert år. Det
er nok treningsdosene, farten og
kapasiteten som først og fremst
skiller meg og de beste som er
eldre og har holdt på lenge. Jeg
håper det etter hvert skal være
mulig å utligne de forskjellene,
sier Bjørgum.
Løpssatsing til 100 prosent
Milslukeren har innsett at det
ikke er mulig å bli så god som
han ønsker uten å satse hundre
prosent. Derfor har han satt
videre utdanning og jobbing på
vent. Med to daglige treningsøkter må det bli slik. Restitusjon
mellom øktene er viktig for å få
fremgang. Det er også nødvendig
for å minimalisere muligheten
for skader. Mads er innforstått
med at han er skadeutsatt når
han løper så mye som han gjør.
Bjørgum tror den allsidige bakgrunnen har hjulpet han.
Stiller opp
-Jeg drev med flere forskjellige
idretter da jeg var yngre. Den
balasten har vært god å ha etter

" Nesten latterlig billig" Test av Skoda Fabia 1,2 TSI DSG
på Klikk.no 02.03.2015.

at jeg valgte løpingen og spesialiserte meg. Jeg hadde nok
ikke vært der jeg er i dag uten
foreldrenes oppbakking. Både
mamma og pappa er fortsatt viktige støttespillere. De har vært
med og lagt forholdene til rette
så hardt som jeg kan gjøre. Det
at de følger med og er så ivrige
inspirerer meg, sier Mads som
av og til jobber noen timer for
avkoblingens skyld.

Asketliv
Han forteller til KlæbuPosten at
de pengene han tjener kommer
godt med. Minst like viktig er
det at han får se noen nye ansikter og gjøre noe helt annet enn
det Bjørgum gjør til daglig.
En av bygdas mest spennende
idrettsutøvere drar på smilebåndet når han får spørsmål om det
ikke er monotont å trene så mye
og ikke minst leve som en asket
24 timer i døgnet og 365 dager
i året.
EM i terrengløp
-Jeg har lyst til å bli god og har
tatt konsekvensen av det. Det
er nå jeg har mulighet til å satse
på løpingen. Jobb og eventuell
utdanning kan jeg ta senere i
livet, avslutter den tidligere
Klæbu Løpeklubb-utøveren som
på høsten skal gjøre et forsøk på
å kvalifisere seg for europamesterskapet i terrengløp. Det aller
meste av sommeren og høsten vil
gå med til trening og forberedelser til konkurranser for han
som har satt seg så høye mål på
tartandekket.

"Lettere, sterkere og mindre utslipp.
Tredje generasjon Fabia følger trenden"
Test av Skoda Fabia på dinside.no 02.11.2014.

"Denne bilen skaper sin egen klasse."
Test av Skoda Fabia stasjonsvogn 1,2 TSI på side3.no
26.03.2015.

"Gigantisk småbil. Škoda Fabia er en bil
nær sagt uten konkurrenter."
Test av Skoda Fabia stasjonsvogn 1,2 TSI DSG Style
på dn.no 17.02.2015.

"En av de mest fornuftige nybilene
du kan kjøpe. Škoda har gjort det – igjen."
Test av Skoda Rapid Spaceback 1,2
på broom.no 18.03.2014.

Service 3 år
45000 km inkludert
Gjelder ikke firma

Vinterhjul til

kr. 1

Stor innsats. 66-åringen ble funnet ved Damtjønna etter godt
samarbeid mellom ulike patruljer og sivile.

66-åringen ble funnet
ved Damtjønna
- Den savnede 66-årige mannen
fra Trondheim ble funnet
omkommet like sør for Damtjønna, fortalte stabssjef Torkjel
Rendal i Sør-Trøndelag politidistrikt.
Mannen ble funnet død torsdag
ettermiddag i forrige ukle om lag
1.9 kilometer luftlinje fra parkeringsplassen på Sjøla.

Samaarbeid
-Det var en hundefører fra politiet som gikk søk med hunden
som fant ham samtidig som en
av de frivillige, en orienteringsløper, kom fra motsatt kant, sa
Rendal.

Bekymringsmelding
Familien hadde sist kontakt med
den omkomne natt til torsdag
28.mai.
Det ble igangsatt leting etter en
bekymringsmelding fra broren
mandag 1.juni. Etter et resultatløst forsøk på å finne ham på
hytta i Meråker, var det en av
politiets patruljebiler som fant
den da savnedes bil parkert på
parkeringsplassen på Sjøla tirsdag klokka 16:03.
Mange enheter
Søket etter den savnede pågikk
med hjelp fra mannskap, hundepatruljer og dykkere fra Sea
King redningshelikopter, Norske
redningshunder, Sivilforsvaret,

For oss handler bil om mennesker

Leangen
Tungasletta 6, 7047 Trondheim. Tlf. 240 34 242 - 994 93 946 - 932 84 000 - 901 66 756 - 918 54 714 - 924 36 555 - www.mollerbil.no/leangen
Eneste autoriserte Škoda-verksted mellom Trondheim og Stjørdal
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Klæbu speidergruppe hadde flere speidere ut
på tur helga 29.-31. mai. KlæbuPosten har fått
en rapport fra lederne om arrangementet, og
et reisebrev skrevet av de største speiderne.

MC-oversikten 2015

Flest HD i Klæbu men BMW og Yamaha
viser sterkest økning blant tohjulingene
20 nye MC. I siste år
har Klæbyggen kjøpt
seg 20 motorsykler.

Gaupe og Rype tar en sykkelstopp på Moodden. Fra venstre: Malica Olsen, Maren A. Johansen, Morten A. Johansen, Jennie Aftret, Oliver Olsvik og Kristoffer Sylte.

Lederrapport fra Klæbu Speidergruppe
Klæbu speiderne på tur for de
tøffe..
En del innbyggere i kommunen
observerte kanskje mange barn og
ungdommer langs veier, stier, på
vann og langs elv både til fots, på
sykkel og i kano nylig. Det var i så
fall Klæbu Speidergruppe som var
ute på en spennende tur for både
store og små.
De yngste speiderne i 3-4 klasse
syklet til Moodden og hadde en
flott helg fra lørdag til søndag der
de overnattet i lavo. På Moodden så
fisket de, padlet kano og prøvde seg
på vikingmat lagd på bål. Stor var
overraskelsen over hvor godt det
smakte med Hasselnøtt brød lagd
etter en 1000 år gammel oppskrift.
Oppgaveløsing
Speiderne i 5-6 klasse var på en
rundtur med sykkel og full helgeoppakning fra sentrum til Moodden på fredag kveld, videre opp til
Trongfossen, deretter til Vassfjellet
på lørdag og tilbake til sentrum
via Svean på søndag. Hele turen
med innlagte poster og oppgaver
som måtte løses på veien. På denne
turen så lærte de mye om å lese kart
og finne kartposisjoner i terrenget,
de ble utfordret i å lage en egen

knutetavle og de måtte dikte sang
som skulle fremføres for de yngste
på søndag formiddag.

Overnatting i gapahuk
Størst var nok spenningen (og
gleden?) over å få lov til å overnatte
ute i gapahuk alene for første gang
uten oppsyn fra «strenge» ledere
eller andre voksne. Oppgavene
løste de på en strålende måte og
det var en stolt gjeng som ankom
sentrum på søndag formiddag etter
en hel helg på farten. Det antas
at det var en del trøtte barn som
sovnet godt på søndag kveld etter
en god varm dusj.
”Feltjakketur”
De eldste speiderne fra 7 klasse og
oppover har lenge bedt oss ledere
om å få prøve seg på en ”feltjakketur”. I korte trekk går det ut på en
helgetur der alt man har med seg
må bæres på kroppen og ikke i
ryggsekk. Her var kreativiteten
meget stor og mange hadde nok
lånt far sin gamle jakke for å få
bedre plass. Mat, klær, fjellduker,
primus, gass, kokekar, sag også
videre tar litt plass så det var en
morsom utseende gjeng som ble
kjørt ut og satt av ute i skogen med

et kart og en kartposisjon på fredag
kveld.

Til fots og i kano
Resten av helgen gikk ut på å
bevege seg til fots eller med kano
fra post til post uten å vite mer en
neste posisjon man skal til eller hva
som skjer videre. På deres rute var
det innlagt flere både fysiske og
kreative oppgaver som de løste på
en flott måte. Gjengen som ankom
Tanemsbrua med kano på søndag
ettermiddag var en meget stolt
gjeng som har vist at det er fullt
mulig å klare seg bra gjennom en
både våt og kald helg selv med lite
utstyr.
…så GØY
Selv i regnværet så hadde denne
gjengen ligget ute under en liten
gapahuk-duk og kost seg masse og
de fleste klarte å holde seg varme
og tørre stort sett hele turen. Siste
kommentar vi ledere hørte når
«bekymrede» foreldre hentet sine
barn var følgende ”Dette var GØY,
det her må vi gjøre masse mer av”.
Det er en tøff, dyktig og flott gjeng
med barn og ungdom vi har i kommunen.

Falk, Elg og Hauk
tar en pause ved
Selbusjøen før
neste etappe. Fra
venstre: Odin
Opheim, Martin
Berg, Alexander
Thorvaldsen, Isak
Bromseth, Ask
K. Torp og Julie
Aftret.

Falk, Elg og Hauk
leser kart og finner
neste punkt på ruta.
Fra venstre: Odin
Opheim, Martin Berg, Henrik
Hansen, Ask K.
Torp, Alexander
Thorvaldsen, Julie
Aftret, Klaus Kasper
Hjellien og Isak
Bromseth.

Størst vekst. BMW har størst vekst i MC-parken i Klæbu. Bare i løpet av det
siste året har antallet av dette merket økt med 25 prosent. Politiet bruker stort
sett BMW-motorsykler, og disse tohjulingene teller selvsagt med i statistikken.

Topp 6 Klæbu 2015

Reisebrev fra en blåtur!
”Fredag kveld ble vi kjørt av lederne våre fra speiderlokalet og
opp mot Gjennvollhytta der vi ble
satt av. Vi hadde ingen anelse om
hvor vi skulle eller hva vi skulle
gjøre. Det er det som er greia med
blåtur, du vet ingenting.
Alt vi fikk var et kart og kartkoordinater. I tillegg var det feltjakketur, som betyr at du får bare
lov å ta med det du får pakket i
lommer, små bager og poser. Vi
overnattet ikke langt unna der vi
ble sluppet av.

av dagen gikk med i padling fra
Sagbukta til badeplassen ved
Brungmarka, videre til fots med
besøk til en av våre ledere der vi
fikk lunsj og videre til fots via
Hyttfossen og oppsetting av leir
ved Trongfossen. Denne natten
hadde vi lært mer og sov bedre
alle sammen.

Behagelig overraskelse
Det ble en kald og kort natt ettersom veldig få av oss hadde med
mer enn fjellduk og et pledd og
sove i og det var veldig fuktig.
Morgenen etter sto vi opp i femtiden og brøt leir. Koordinatene vi
hadde fått ledet oss til Sagbukta
der vi fikk en behagelig overraskelse. Neste del av turen skulle
foregå i en kano på Selbusjøen.

Opplevelsesrik og utfordrende
Dagen etter fikk vi i oppgave å
lage en sang om speiding, som
vi skulle fremføre for de yngre
speiderne senere på dagen. Så
fikk vi se kanoene igjen, noe som
fikk mange av oss i bedre humør,
siden litt merkelige oppakninger
gjorde det veldig ubehagelig å gå
for flere av oss.
Derfra gikk turen ned til Tanemsbrua, enden av turen. Dette var en
av de mest opplevelsesrike turene
vi har vært med på, og uten tvil
den mest utfordrende.”

God søvn
Vi fikk nye koordinater og resten

Takk for turen
Patrulje Hauk, Falk og Elg på tur

Utvikling siste år, og markedsandel. Kilde: SSB
Antall Utvikling

Mest populær. Harley Davidson topper MC-lista i Klæbu. Hver fjerde MC-eiere har en HD.

Sommersesongen innledes herved med en komplett oversikt over sykkelparken i Klæbu. BMW og
Yamaha er vinnerne blant de største merkene her
lokalt. Men Harley Davidson holder lederposisjonen
på topplista i Klæbu
AV ÅKE NORD OG YNGVE JOHNSEN
Det var ved inngangen til 2015 totalt
288 tunge motorsykler registrert i
Klæbu kommune. Dette er 23 flere
enn på samme tid ett år tidligere.
Det gir en MC-vekst på hele 8,7
prosent i Klæbu. I hele Norge har
det vært en vekst på 3,6 prosent.
MC-feberen er altså en del større i
Klæbu enn i resten av landet.

prosent.
Målt i prosent er det BMW og
Yamaha som har «størst fart» av
de største merkene. Det er totalt 15
eksemplarer av tyskeren i Klæbu,
som er tre flere enn året før. Det
gir en vekst på pene 25 prosent
her lokalt. Yamaha øker med syv
eksemplarer, som er opp 22 prosent.

BMW vokser mest i Klæbu
Det er to MC-merker som utpeker
seg i Klæbu. Harley Davidson (HD)
er på topp med 73 utgaver, som gir
en markedsandel på hele 25 prosent.
Honda følger etter med 54 i tallet,
som gir en andel på like under 19

«De seks store»
I Norge domineres MC-markedet
av seks merker, og disse gjør seg
gjeldene stort sett over hele fjøla.
Helt øverst finner vi Honda, som det
finnes 28.879 utgaver av i vårt landstrakte land. Det gir en markedsan-

del på drøye 18 prosent. Nesten hver
femte tunge MC er altså en Honda.
På plassen etter kommer Yamaha,
som teller 20.982 eksemplarer, mens
Harley Davidson kommer for fullt
bakfra med sine 20.207 utgaver.
De tre siste blant de «seks store»
er Suzuki (18.856 eks), Kawasaki
(11.184) og BMW (9.996)

Vinner i Norge
Det er BMW som øker mest i Norge,
om en regner prosentvis utvikling
blant de største merkene det siste
året. Antallet har bare det siste året
økt med 7,8 prosent, noe som må
sies å være en markant økning når
en tenker på at dette gjelder hele
landet. Harley Davidson er også i
vinden, og har økt med 6,5 prosent.
Høyst sannsynlig vil HD neste år
passere Yamaha og bli Norges nest
største MC-merke. Den har også
klart størst reell økning, med en
vekst på 1.226. BMW har en økning
på 723 eksemplarer.

Harley Davidson
Honda
Yamaha
Suzuki
Kawasaki
Bmw

73
54
39
31
22
15

Utv (%)

Markedsandel

5
0
7
3
2
3

7,4
0,0
21,9
10,7
10,0
25,0

25,3
18,8
13,5
10,8
7,6
5,2

774
542
1226
166
426
723
-15
124
179
284

2,8
2,7
6,5
0,9
4,0
7,8
-0,4
3,9
6,9
12,9

19,8
14,4
13,9
13,0
7,7
6,9
2,6
2,3
1,9
1,7

Topp 10 Norge
Honda
Yamaha
Harley Davidson
Suzuki
Kawasaki
Bmw
Bombardier
Triumph
Ducati
Ktm

28879
20982
20207
18856
11184
9996
3790
3335
2784
2489

PS! Med i SSBs register for tunge motorsykler kommer også
firehjulstrekkere, med Bombardier i spissen.
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Hva tenker du om utviklingen
rundt Klæbus seniorlag i fotball?
Siden jeg ikke har nok kunnskap
rundt dette, så er det nok best at jeg
ikke uttaler meg for mye om det.

Navn: Zahid Andre Kristiansen
Bosted: Finnmyra
Alder: 16 år gammel

bort fra idretten så er det kanskje
en liten mangel på tilbud for de som
driver med andre fritidsaktiviteter.

Hvor ser du deg selv om ti år? Om
ti år har jeg forhåpentligvis flyttet
Ønsker du å se at Klæbu blir stadig hjemmefra, fullført en lang utdanFagforbundets
fikkelektriker.
større, eller liker du det som det er?
ning og pensjonister
er i jobb som
en kjempetur med buss og M/S
Egentlig så føler jeg at Klæbu er bra
Lofoten
til Molde,
ogman
det ble
nok for meg, selv om det til tider kan
Hvordan
kan
få ungdom mer
mange mektige naturopplevelse.
være litt kjedelig. Så om vi opplever at engasjert i politikk og samfunnsredet blir større og en befolkningsvekst laterte spørsmål? Det kan man fikse
her har ikke så mye å si for meg. ved å inkludere ungdommen enda mer,
og ved å gi stemmerett til 16-åringer.
Som Klæbygg, hva gjør bygda
her spesiell? Generelt sett så føler Hva ville du vist frem til en vilt
jeg virkelig at menneskene i bygda fremmed i Klæbu? Jeg ville vel
er av et vennligere kaliber enn hva vist frem det “vanlige”, nemlig
man finner andre steder i landet. Brugnmarka og Vassfjellet - et par
kjempeflotte steder som KlæbygHvilke muligheter har man gen virkelig bør være stolte av.
som ungdom her? Jeg synes jo at
mulighetene man har innen sport er Hvilke utfordringer står komså bra som de kan bli, men ser man munen ovenfor idag? Det vet jeg

10. juni 2015

rett og slett ikke nok om til at jeg
kan komme med så mange innspill.
Hva opptar deg mest? På fritiden min
er det nok kvalitetstid med venner,
dataspill og forskjellige TV-serier som opptar tiden min aller mest.
Hvem tror du blir Klæbus
neste kjendis? Den neste kjendisen fra bygda vår kan bli hvem
som helst. Det er umulig å forutse.
Hvordan er det å vokse opp her?
For min del har det i alle fall vært
ganske bra. Har ikke så mye å
utsette på egentlig, det har vært fint.
Hva er særegent for en “typisk
Klæbygg”? Jeg har ingen anelse på
hvem en “typisk Klæbygg” er. Kan vel
være flere ting som er typisk for oss
her, men ingenting som jeg makter å
komme på i farten.

110 elever fra 5. trinn fikk lære om skogsbruk
-Det er nok en overraskelse for mange at treprodukter brukes til interiør i biler og fibrer i klær,
fortalte Bjørn Grendstad
fra skogeierforeningen
ved skogdagen for Klæbus 5. klassinger.

Skryt til elevene
Etter å ha gått en natursti med 10
poster ble det premieutdeling, grillpølser og saft på elevene.

-Vi hadde en topp skogsdag. Jeg vil
gjerne skryte av elevene, de er lyttende og lærevillige, summerte Bjørn
Grendstad.

Natursti. Bina,
Hanne og
øvrige elever
gikk natursti
med 10 poster.

AV ÅKE NORD
Hvert år innbyr skogeierforeningen
elevene til lærerike opplevelser av
alt fra treplanting til natursti. I år
møtte 110 elever opp ved gruva til
Lars Forseth.
På plass fantes blant andre Hans Kristian Brede fra skogsselskapet.

Flinke elever. 5. klassingene fikk lære om skogbruk og plantet trær.

Biologisk mangfold og fotosyntese
Han hadde med seg henger med ulike
utstyr og fortalte om prosessen bak
skogforedling, biobrensel og betydningen av fotosyntesen.
-Vi syns det er viktig at elevene får
lære seg hva biologisk mangfold
innebærer, sa Grendstad.
De fikk også plante trær, og vite hvor
dette skjer og hvorfor planting har stor
betydning i skogprosessen.
Skogdagen samlet 110 elever. Skogeierforeningen i Klæbu byr hvert å på innsikter i treforedling, naturmangfold og avslutter med grillpølser og saft til alle.

Tips oss om stoff!

Partipolitisk uavhengig lokalavis.
Utkommer onsdager.
Telefon: 4000 5836 - Telefaks: 74 81 09 81

Vi vet ikke alt som foregår i lokalsamfunnet.
Tips oss om små og store hendelser.

E-post:

post@klebuposten.no
annonse@klebuposten.no
redaksjon@klebuposten.no
Abonnement: 1/1 år: 895,- 1/2 år: 525,Annonsepriser (eks. mva):
Pr. spalte mm
1. side
Fargetillegg
Private linjeannonser:
Minstepris linjeannonser

kr. 4.90
kr. 6,50
30%
kr. 15,- pr. linje
kr. 45,-

Annonsefrist:
Fredager før utgivelse kl. 15.00
Trykk: Nr1 Adressa-Trykk Orkanger AS.
Ettertrykk av bilder, stoff og annonser tillates kun
etter avtale, og redaksjonen står uten ansvar for
stoff som ikke er bestilt.

Åke Nord
Redaktør
Tlf. 406 20 102
ake@klebuposten.no

Svein Halvor Moe
Daglig leder
Tlf. 97 19 35 70
Shalvorm@online.no

Merethe Willassen
Sportssjef
Tlf. 909 48 494
sportsposten@gmail.com

Line Eldegaard
Reporter
Tlf. 993 88 189
lineld@hotmail.com

Rolf Pedersen
Markedssjef
Tlf. 911 30 110
rolf@klebuposten.no

Turid Opland
Layoutansvarlig
Tlf. 48 03 18 02
turid@fonnfjellreklame.no

