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KVÅLS DEAL
SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL

2% kjøpeutbytte for medlemmer
i Coop Midt-Norge KVÅL

 Tilbudet gjelder 22. juni - 1. juli

2% kjøpeutbytte for medlemmer2% kjøpeutbytte for medlemmer2% kjøpeutbytte for medlemmer2% kjøpeutbytte for medlemmer

2 FOR

55
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KVÅLS DEAL
SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL

2% kjøpeutbytte for medlemmer
i Coop Midt-Norge KVÅL

 Tilbudet gjelder 22. juni - 1. juli

2% kjøpeutbytte for medlemmer2% kjøpeutbytte for medlemmer2% kjøpeutbytte for medlemmer2% kjøpeutbytte for medlemmer

2 FOR

55 Fokuset under planleggingen av årets Kvålsdaga har 
vært å føre de gode tradisjonene videre. Vi ønsker 
også å vise frem mangfoldet i bygda vår via gode 
mattradisjoner, Vassfjellet og fiskekonkurransen i 
Gaula! 

I år er arrangementet fordelt på to helger. Helga 
24–25/6 arrangeres fotballcupen for barn i alderen 
6–12 år, samt Vassfjellet opp lørdag! Et løp som 
er perfekt for mosjonister så vel som de sprekeste 
toppidrettsutøvere. I forbindelse med fotballcupen 
vil det bli anledning til å prøve vannballen, ansikts-
maling, fotoboks, lykkehjulet og også i år får vi 
besøk av en tryllekunstner! For de yngste er det nok 
karamellslipp fra fly som er helgens høydepunkt. 

Dette vil skje både lørdag og søndag! I tillegg til vår 
restaurant og grill, vil vi i år tilby salg av lokal mat! 

Selve Kvålsdagshelga går slag i slag med tradisjoner 
på løpende bånd. På fredag blir det Quiz, og lørdag 
arrangeres Vassfjellmasta Bakketråkk, familiemarsj, 
fiskekonkurranse og Kvåls-
dagan 2017 avsluttes med 
plattdans med Jhohans! 

Ønsker dere alle velkommen 
til årets Kvålsdaga!

Magnar Kvaal 
Leder Kvålsdagan Arr.: Trønder-Lyn IL

Vi har gleden av å ønske velkommen til årets Kvålsdaga  
som er de 34. i rekken. I god tradisjon arrangerer vi Kvålsdagan  

for å danne grunnlaget for god drift i idrettslaget  
vårt det kommende året!



Frisørstua
Åpningstider

Tirsdag: 1000 - 1700

Onsdag: 1300 - 1800

Torsdag: 1000 - 1700

Fredag: 1000 - 1700

Velkommen

Tlf. 469 12 920

Untitled-5   1 20.05.16   10.07
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Velkommen til Kvålsdagan Fotballcup
Nå er det straks klart for fotballcup på Sørøya 
Stadion igjen. 

Det er en tradisjon for oss som er vokst opp på Kvål 
og det er et arrangement som man tenker tilbake på 
med glede og engasjement. Det er akkurat dette vi 
i Trønder-Lyn IL vil at barna som deltar i dag også 
skal oppleve. 
 Fotball er ikke bare ett spill. Det er en arena for 
respekt, mestring og læring. Det å være en del av 
ett lag som jobber mot ett felles mål er noe som er 
veldig verdifullt for barna å ta med seg videre. Ikke 
bare det å bli flink til å mestre ball og løpe fort, men 
å finne sin rolle i ett lite «samfunn» som man på en 
måte kan kalle ett fotball-lag!
 Vi er opptatt av Fair Play og det er viktig å tenke på 
at barna som regel gjør det vi gjør og ikke det vi sier 
alltid.
 Vi ønsker alle barna, trenere, lagledere og publi-
kum hjertelig velkommen! Sammen skal vi lage god 
stemning for de som er aller viktigst oppi det hele! 
Barna!

Det vil selvfølgelig bli karamellslipp på Kvålsdagan 
i år også!

Velkommen til cupen som er like mye show som fotball!

Mari Bjørgan
Leder Fotballcup

QUIZ Kvålsdagan 2017
Velkommen til årets quiz på Sørøya stadion 
fredag 30. juni klokken 20.00.  
Dette er 7. gangen vi arrangerer quiz på Kvålsdagan. 
Vi har kun hatt 3 forskjellige vinnere, Hårråbakken 
og Råbygda fra Kvål, og sist et sammensatt lag fra 
Buvika og Kvål. Spørsmålet blir da om Kvålsbyggen 
kan vinne tilbake vandrepokalen.
 Også i år har vi mange forskjellige kategorier av 
spørsmål.  Kan selvfølgelig ikke røpe alle, men det er 
alltid en fordel å forberede seg på saker som er aktu-
elle. Vi mener vi har gode spørsmål både for unge 
og gamle, sportsinteresserte og matglade, historie- 
elskere  og geografi-nytere og mye mere.  Noen enkle, 
noen som skiller og selvfølgelig et Leeds-spørsmål.
 Premie og vandrepokal til vinnerlaget. Nytt av året 
er at vi også har en uttrekkspremie til et av de andre 
lagene. Det er også mulig å kjøpe brus, øl, vin og noe 
grillmat på kvelden. Må også nevne at Kvål Song-
lag vil innlede med et underholdende musikkspørs-
mål, samt et innslag i pausen. Vi kjører som vanlig 3 
runder med ca. 20 spørsmål i hver runde. Bryter opp 
med 2 pauser der vi gjennomgår svarene og med-
deler foreløpige resultater.
 Velkommen til en hyggelig og spennende kveld i teltet 
på Sørøya stadion.

Hilsen Quizmasters
Ingebrigt Eidsmo og Fritz Arne Haugen.
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Vassfjellet Opp
Vassfjellet Opp er et årlig motbakkeløp som går fra Kvål i Melhus, til toppen av Vassfjellet. Løpet går av 
stabelen lørdag 24. juni 2017. Årets utgave er det åttende i rekken, og tidligere har flere landslagsutøvere 
fra langrenn deltatt. Tesfayohannes Fisehasion Mesfun har for øvrig løyperekorden med tiden 41.45.

Løpet starter ved Rosmælen skole på Kvål, og går 
herfra i varierende terreng, og på varierende under-
lag til toppen av Vassfjellet. Løypa er ca. 8,5 km lang, 
og stiger 690 høydemeter opp til masta på 710 moh.

Mer info om løypa finner du på: 
www.vassfjellet.com • www.tronderlyn.no 
www.facebook.com/VassfjelletOpp/?fref=ts

Vassfjellet opp er et arrangement både for elite-
utøveren, mosjonisten og familien. Først og fremst 
er det en vakker tur i nydelig natur, som gir utfor-
dringer for alle, uansett nivå. Turen går i variert ter-
reng opp til Vassfjelltoppen, som er en av de beste 
utsiktspunktene i hele trøndelag. Følelsen av å nå 
toppen etter en flott tur er ubeskrivelig

Påmelding: paamelding@vassfjelletopp.com  
innen torsdag 22. juni kl. 23.59

Løpsleder Roar Wærnes

Startkontingent:  Senior/junior  kr 250,-
 Ungdom kr 150,-
 Etteranmelding kr 50,-
 Trim kr 50

Vassfjellmasta Bakketråkk
Trønder-Lyn og Gauldal sykleklubb har også i år gleden av å invitere 
til sykkelritt fra Kvålsbrua til Vassfjelltoppen under Kvålsdagan. I 
år er det 11. gangen dette rittet arrangeres. Du kan velge mellom 
690 meters stigning fordelt over 8,4 kilometer, eller den kortere 
versjonen fra Øyavollen med sine 342 meters stigning fordelt på 
3,9 kilometer til toppen av vårt kjennemerke Vassfjellmasta.

Vassfjellmasta Bakketråkk kom 
i gang i 2007 som et samarbeid 
mellom Trønder-Lyn og Gauldal 
sykleklubb, noe som passer godt 
sammen da Gauldal sykleklubb 
har folk og utstyr for tidtaking 
og gjennomføring, mens Trøn-
der-Lyn er kjent for sin dugnads-
innsats og tilrettelegging av 
arrangementer.

Rittet har i alle år hatt god del-
tagelse fra både aktive syklister og 

mosjonister. Ta et veddemål med 
naboen eller vennegjengen, og  
still til start for å oppleve gleden 
av å bestige vår lokale fjelltopp.

Maxim Golev kom seg til topps 
på fantastiske 29.45 i 2014. Kan 
denne slås i år? I kvinneklassen 
har rekorden stått siden 2008 på 
tiden 38.15. Satt av Hilde Larsen. 
Det er uansett en stor bragd å 
sykle til topps uansett tid.

Da håper vi at mange, både små 
og store finner fram sykkelen og 
melder seg på årets utgave av 
Bakketråkken!

Rittleder  
Inge Forsetløkken 
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Laksefiskekonkurranse!
Trønder-Lyn og Kvålsdagan inviterer også i år til en hyggelig dag ved elvebredden til uformell konkur-
ranse om å fange den største fisken fra elva.

Sponsor for arrangementet, Sport 1 på Melhus, stil-
ler med mange premier som deles ut til heldige og 
litt mindre heldige laksefiskere i årets konkurranse. 
Har du fiskelykke?

Aktuelle grunneiere sør for Kvålsbrua har stilt seg 
positive og stiller 4 timer fisketid til rådighet i høy-
sesong for gjennomføring av konkurransen. Denne 
aktiviteten har også et opplegg for barn og unge som 
ønsker å prøve seg i et reservert område i elva.

Nytt av året er at fiskekonkurransen går av stabelen 
på lørdag fra 12.–16. Vi fyrer opp bål på «Klingen-

bergøra» hvor publikum og deltagere ønskes vel-
kommen innom for en prat og gratis bevertning 
i form av kaffe, saft og kake. Her kan det også bli 
mulig å grille seg en pølse på «gammelmåten».

Det blir veiing av fangst og premieutdeling på 
Sørøya stadion fra klokka 16 sammen med turmarsj 
og Vassfjellet Bakketråkk.
For ytterligere info, gå inn på Facebook/Kvålsdagan.

Einar Klingenberg 
Jens Ove Borten 
Laksefiskekomiteen

Trimavdelingen
Også i år vil Trimavdelingen i Trønder-Lyn sørge for at  
små og store får i seg mat og drikke under Kvålsdagene.

VASSFJELLET OPP
Tar Trimavdelingen seg av servering med kald drikke 
og noe å spise på, både ved Kvålsetra og ved mål på 
Vassfjelltoppen.

LAKSEKONKURRANSE
Grilling ved Klingenbergøra, med pølser, kaker og 
kaffe. Mellom kastene blir det tid til hyggelig prat 
rundt bålet.

TURMARSJ
Turmarsjen går som vanlig ifra Sørøya, vi går mot-
satt vei i år, først oppover mot Kåsen og ned mot 
elva, Det blir quiz som vanlig som leveres inn for 
retting ved målgang. Der serveres det kaffe og bren-
nes bål med mulighet for grilling. Oppfordrer del-
tagerne til å bivåne laksefiskekonkurransen som 
pågår i samme tidsrom. Premier etter quizen deles 
ut på Sørøya stadion klokken 16.00.

Gjertrud Løhre, Trønder-Lyn Trim
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PROGRAM 2017 22. JUNI – 1. JULI

KVÅLSDAGAN
22. JUNI

KVÅLSDAGSLOTTERIET

Kl. 18.00 Konvoluttsalg i bygda med spekematpremier.

24. JUNI

KVÅLSDAGAN FOTBALLCUP

Kl. 09.00 for jenter og gutter 6–12 år fra hele  
Trønde lag

Kl. 13.00 Karamellslipp fra fly over stadion.

 Underholdning av Paul Rocks hele dagen, 
ansiktsmaling, Vannball, lykkehjul og salgs-
boder med lokal gårdsmat

 Fotokiosk

VASSFJELLET OPP

Kl. 09.00 Trimklassen. Påmelding fortløpende fram til 
11.30. Denne klassen er åpen for alle og start-
kontingenten betales ved start. Kr. 50,-

Kl. 12.00 Eliteklassen. Start ved Rosmælen skole og 
målgang ved Vassfjellmasta. Lengde 8,5 km. 
690 høydemeter. Høyeste punkt på 710 moh. 
Raskeste tid er 41.45 minutter.

25. JUNI

KVÅLSDAGAN FOTBALLCUP

Kl. 10.00 for jenter og gutter 6–12 år fra hele  
Trønde lag.

30. JUNI

PUB- OG QUIZAFTEN

Kl. 20.00 salg av øl og grillmat. Underholdning av  
Kvål Songlag.

1. JULI

LAKSEFISKEKONKURRANSE

Kl. 12.00–16.00 – 4 soner a 1 km i Gaula. Opplæring og 
utlån av utstyr til barna. Bålkos med gratis 
servering ved elva. Påmelding hos Sport1, 
Melhus og ved ankomst Sørøya stadion.

Kl. 16.00 Veiing av fangst og premiering på Sørøya 
stadion. 

FAMILIEMARSJ

Kl. 13.00 Påmelding på Sørøya stadion fram til klokka 
14.00. Oppstart på Sørøya via Kåsen og bort 
på Klingenbergøra. Gratis deltagelse, frukt- 
og drikkestasjon. Gavepremier.

VASSFJELLMASTA BAKKETRÅKK

Kl. 13.00 Oppstart ved Sørøya stadion både for trim 
og konkurranse. Lisenskrav i konkurranseklas-
sen. Påmelding minidrett.no eller vassfjell-
masta@gauldal-sk.com Etteranmelding i sek-
retariatet klokken 12.00. Trimklassen meldes 
på Sørøya før start.

 Trim – 110,- konkurranse – 160,-

PREMIEUTDELING

16.00 Felles premieutdeling for familiemarsjen, 
fiskekonkurransen og Vassfjellmasta bakke-
tråkk. Mulighet for å innta dagens middag  
fra grillen.

PLATTDANS MED JHOHANS

Kl. 21.00 Salg av grillmat, øl og vin. Leg.plikt. Inngang 
kr. 300,-. Inngang 15-18 år kr. 150,- Vi har 
bankterminal. Kun bruk av bonger i baren.



Kvål Helse og Velvære
Tlf.: 979 87 467

Alternative behandlinger,
hud-/kroppspleie, farge og syn

  
 

• Facelift uten skalpell, m/age look-geléer + Galvanich  
spa-maske. Ord. kr 450,- Nå kun kr 350,-
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Kvålsdagtilbud!

Nå kun kr 400,-
• Nakke-/ryggmassasje, 45min. ord. kr 500,-

Åpent: Man 18–20 • Tirs 11–15 • Ons 12–16 • Fre 11–15 

Åpent under Kvålsdagan: Lørdag 24. juni. 11–15

Vi tar imot og kjøper innbo og løsøre
Følg Småbrukt på Facebook for mer info.

Stasjonsvegen 2 (Rett bak Shell)

Sjarmerende bruktbutikk på Kvål

Untitled-2   1 20.05.16   10.04

Selskapslokaler 
for store og små

begivenheter

UTLEIE OG ARRANGEMENT
907 68 151

WWW.HAUGENGAARD.COM
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KVÅL
ALLTID ÅPENT
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Åpent Mandag-Fredag 9-17
Lørdag 10-13
Tlf. 72 87 71 11
www.trondheimcaravan.no
e-post: post@trondheimcaravan.no

Hvor skal du ligge i ferien?

Stort utvalg
i markiser
på lager

Vi har det meste
i ekstrautstyr 
og tilbehør

Untitled-7   1 20.05.16   10.09

9

KVÅLSDAGAN program 2017



Bestill en 
container!

Tlf: 72 85 35 60 – www.envina.no

Ring 72 85 35 60 
eller send en mail til 
naering@envina.no

Bli ferdig 

i en fei!

10

KVÅLSDAGAN program 2017

DAB-montering på stedet

Vassfjellvegen 3, 7228 Kvål  •  Tlf.: 72 85 15 18  •  Åpningstid: Man–fre 08–16

Info for priser/forhåndsbestilling ring 419 344 01 
eller mail på post@melhusautoservice.no  



Gipling

 Prøv en 
HYGGELIGERE 
BANK.
Vi har alle de produktene og tjenestene du 
forventer av en stor bank. Forskjellen er 
kanskje at vi yter litt bedre service, er 
litt mer fl eksible og løsningsorientert. 
Det sier i alle fall de som er kunder 
i banken. Du blir rett og slett viktigere 
som kunde i MelhusBanken.

Tlf 72 87 80 00  I  www.melhusbanken.no
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