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Vi gratulerer

Mattis 9 år
NAVN side 4

Trysil har en stor jobb å gjøre 
om kommunen skal leve opp 
til målsettingen i næringspla-
nen om å skape 30 nye 
arbeidsplasser i året. Kanskje 
bør det satses mer på skog-
bruk og teknologi for å utnytte 
den store ressursen bedre.

KOMMENTAR side 8

Nasjonaldagen ble en feiende 
flott dag i alle kriker og kroker av 
Trysil og Engerdal. Vi har bilder 
fra mange av de lokale arrange-
mentene.

NYHETER side 11,12,13 
og 14

Feiende 
flott
17.mai

Elgå reinbeitedistrikt mener det 
er i strid med loven å utvise til-
leggsjord til Martin Waldal jr. for 
hjorteoppdrett ved Valdal Gård.

NYHETER side 5

- I strid 
med loven

Det ligger an til å bli en tvistesak om hvem som har eierretten til pakkhuset ved brygga 
i Buvika. Det skjer etter at båtselskapet Femund AS har sagt opp leieavtalen med Sigvald 
Buviken, for å benytte bygget i forbindelse med sommerens anløp to dager i uka for 
Fæmund II. NYHETER side 24

Tvist om pakkhuset
Juul Arne og Hilde Norum har overtatt som vert-
skap på Trysilfjellet golf, og vil gjøre anlegget åpent 
for alle. Blant annet  med åpen kafé hele uka og mer 
tilbud til syklister. NYHETER side 3

Norum på golfen

Fløterbåten «Kåre Joar» ble satt på elva onsdag. Den ble offisielt døpt av 
tidligere tømmerfløter og nåværende fylkesordfører Dag Rønning, assistert 
av ordførerne Lars Erik Hyllvang og Erik Sletten. 

NYHETER side 7

Kåre Joar på vannet

JOMFRUTUR: Tidigere fløtersjef og båtbygger Kåre Joar Graff (81) på første turen med båten som bærer hans navn.
FOTO: ARNE LUND
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Det holdt ikke helt til mål for 
Trysil ungdomsskole som 
representerte Hedmark i 
landsfinalen i Klassequizen på 
NRK, men de leverte impone-
rende innsats i kampen med 
de beste klassequizerne i 
landet.

MONIKA SØBERG

950 31 126 ms@lokal-avisa.no

TRYSIL: Det var bare tre lag som 
gikk videre til superfinalen, og 
Trysil ungdomsskole var ikke en av 
dem. Men tryslingene viste likevel 
imponerende høyt kunnskapsnivå 
i en quiz som må sies å være svært 
vanskelig både for tiendeklassinger 
og for voksne. 21 poeng innkasserte 
trysilungdommen.

Halmstad barne- og ungdoms-
skole i Rygge var den som vant årets 
finale. 

Selda Ekiz var programleder for 
spørreprogrammet, der et lag 
bestående av tre elever fra hvert 
fylke skulle gjennom flere runder.

Nesten 450 klasser var med i de 
innledende rundene. Av de 19 som 
sto igjen var et lag tryslinger.

Marita Myrene, Anders Dammen 
Søgård Eivind Gundersen Ås og Ola 
Løberg er elevene som var på Try-
sils lag.

Sterk innsats på TV-quiz

STERK INNSATS:  Tryslingene gjorde en god figur i Klassequiz-
finalen på NRK. Marita Myrene, Anders Dammen Søgård  Eivind 
Gundersen Ås og Ola Løberg var laget til Trysil.

FOTO: JUNE SETSÅ FURNES

Fløterbåten Kåre Joar 
ble satt på elva onsdag, 
etter at fylkesordfører 
Dag Rønning og 
ordførerne Erik Sletten 
og Lars Erik Hyllvang 
hadde sørget for dåp.

ARNE LUND

906 89 985 al@lokal-avisa.no

Trysil: – Båten har vært veldig 
viktig for kulturhistorien i Trysil og 
Engerdal. Den har bidratt til lokal 
og regional vekst, gjennom tøm-
merfløtinga på elva. Vi er glade for 
å kunne være med på å ta vare på 
en 300 år gammel historie og tradi-
sjon med videreføring av kunsten å 
bygge slike båter, sier Espen Brekke 
i Østerdalen Festivalforening.

Foreningen er mest kjent for flø-
terfestivalen, men som han sier er 
foreningen opptatt av lokal og regi-
onal vekst og utvikling.

Han understreket at skogen har 
vært livsnerven i denne regionen, 
og han tror det bli enda viktigere i 
tiden som kommer.

Fryktelig artig
– Det er fryktelig artig å få være med 
her, og spesielt ettersom jeg selv har 
vært med på tømmerfløtinga i fem 
år. Vi fikk jobbe veldig fritt. Vi kvilte 
ute, og lå borte i noen uker. Det var 
avkobling fra tømmerhogsten om 
vinteren. Vi hørte fuglene sang. Så 
vilt langs elva, og hadde det veldig 
bra, sier fylkesordfører Dag Røn-
ning.

Han syntes det var stas å møte 
igjen fløtere han tidligere hadde 
jobbet sammen med, og var sikker 
på at det hadde vært en stor reise-
livsattraksjon om fløtinga hadde 
fått fortsette.

Fløterbåten Kåre Joar ble satt på elva

DÅP: Fylkesordfører og tidligere tømmerfløter Dag Rønning fikk 
æren av å døpe båten i samarbeid med ordførerne Erik Sletten og 
Lars Erik Hyllvang. FOTO: ARNE LUND

HALLING: Erik Lukashaugen spilte og sang, mens 
Martin Myhr danset halling i støvler på ujevnt 
underlag. FOTO: ARNE LUND

VETERANER: Kåre Joar Graff og Arne Engerbakk 
i fløterprat. FOTO: ARNE LUND

BÅTLAG: Tidligere fløtere i den nye båten Kåre Joar. Fra venstre Arne Engerbakk, Odd Mandfloen, Kåre Joar Graff og Martin Myhr. 
FOTO: ARNE LUND

Viktig tradisjon
– Det er viktig at tradisjonen og kul-
turen tas vare på i bygdene her, og 
ikke minst at Kåre Joar Graff har 
formidlet kunnskapen og båtbyg-
ginga, sier ordfører Erik Sletten i 
Trysil.

– Jeg synes det er artig at tradisjo-
nen tas vare på, og det er veldig 
viktig for hele regionen Trysil-
Engerdal. At kompetansen tas vare 
på av en båtbygger fra Sømådalen 
er veldig bra, sier ordfører Lars Erik 
Hyllvang i Engerdal.

Båten ble satt på elva med fullt 
båtlag. På land var mange tidligere 
fløtere samlet med sine fløterhaker, 
Det var kaffebål og servering av 
både kaffe og marsipankake med 
tidligere fløtermotiver på. Alt 
sammen ble krydret med sang og 

musikk av Erik Lukashaugen som 
hadde funnet melodier som handlet 
om fløtinga og livet i naturen.

Trysling og tidligere fløter Martin 
Myhr viste også fram tradisjonelle 
kunster, og danset halling i støvler.


