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Som ventet ble årets 
utgave av HÆST-latter  
en suksess. Både fredag 
og lørdag fikk folk en 
helaften, med god mat  
og drikke som opplading, 
påfølgende revy, og sosialt 
samvær med musikk og 
dans ut i de små timer.

Årets HÆST-latter var et 
samarbeid mellom Kreativt 
Forum og Hammerstuene ved 
Tor Rune Halset, der sistnevnte 
sto for mat og drikke, mens 
Kreativt Forum ved Tove Merete 
Schei og andre sørget for ømme 
lattermuskler. 

Brukerne av Bu- og aktivitets-
tenesta i kommunen var 
inviterte til generalprøven, og 
inntekten fra denne kvelden 
gikk uavkortet til Surnadal 
heimesjukepleie, noe som ifølge 
Schei skal bli en tradisjon. Så ble 
alt finpusset foran premieren i 
andre etasje ved Gammelsamvir-
kelaget fredag kveld. 

På skuespillerlista denne 
gangen var Tove M. Schei, Tove 
Sundli, Camilla Hyttebakk, 
Einar Drøpping, Jon Einar 
Grøset, Ingunn Løset, Line 
Indergård, og sist– men ikke 
minst; gjesteartist Johan 
Øiestad.

Lista for revyen ble lagt fra 
første sekund, med de velkjente 
damene i Hektisk Etat (Schei og 
Sundli) og den nye opplevelsess-
kredderen (Hyttebakk). Alle 
disse har flere rollefigurer, til 
stor fornøyelse for publikum. Et 
publikum som for øvrig var med 
og gjorde en knakende god revy 
enda bedre. 

Blant annet stiftes nærmere 
bekjentskap med opplevel-
sesskredderen, og i den 
forbindelse ble det lansert 
forslag til en hel del nye 
opplevelser. Som en av damene  
i Hektisk Etat sa det:

– Du kan nå få komma å sy 
inn bunaden min, slik at e kan 
få me en god opplevels! E ha 
gått å heldt inn magan i 50 år 
no...

Den andre etatsdama 
supplerte på sin side med at hun 
ikke lenger fikk kneppet igjen 
kofta si, på grunn av melisen  
på alle wienerbrøda de har hatt  
i seg opp gjennom åra.

Videre utover i revyen får vi 
være med på så ymse betrakt-

ninger, opplevelser og aktivi-
teter både i Surnadal– og ikke 
minst Rindal. Blant annet er 
kommunesammenslåing til en 
storkommune et aktuelt tema. 

Forrige gang, under VÅR-
spræll, var det kulturfestival i 
Trollheimen kommune Anton 
Brusken og Hans Rusken 
engasjerte seg i. Denne gangen 
får vi imidlertid et gledelig 
gjensyn med de to, som talk-
showverter sitt eget talkshow. 
Her tar de imot prominente 
gjester, som Hans Majestet 
Kongen (Øiestad), etter at en 
uventet gjest (Grøset) først 
entrer scena. Slektsgranskeren 
Ansgar Granskar (Hyttebakk) er 
også ganske spesiell...

Få overgår Øiestad når det 
kommer til parodier, og i 
denne revyen får vi oppleve  
de han er aller best på, nemlig 
Kong Harald og tidligere 
Rosenborgtrener Nils Arne 
Eggen. Eggen, som nå er 
headhuntet til Surnadal IL... 
Eggen forteller ellers at han traff 
Ole Gunnar Solskjær for en tid 
tilbake.

– Da spurt æ om han vesst ka 
likheta mellom moldensera og 
sædcella e...? D vesstn ijtt nei.  
Jo, sa æ te'n; d finnes tusenvis  
av dåkk, men d e få d bli følk tå!

Gjennom en god time med 
god, gammeldags bygdarevy  
ler publikum både godt og mye, 
både av tekster, karakterer og 
gjennomføring generelt. Well 
done, nok en gang! 

Med unntak av teksten «Takk 
fra polakk», som er skrevet av 
Sveinung Kveli, er alt egenpro-
dusert av revygjengen sjøl. Lyd 
og musikk er det Dreamfarm AS 
som sørger for.

Og sjøl om enkelte utmerker 
seg, blir det likevel litt feil å 
trekke fram noen framfor andre 
i denne revyen. Samtlige viser 
både hver for seg og sammen at 
det er en god grunn til at 
akkurat disse er med på dette. 
Alle evner de å spille sine roller 
på en slik måte at både akutte og 
mer kroniske latteranfall er helt 
uunngåelig.

Mange benyttet seg av 
muligheten til å komme i 
god tid før forestillingen, for  
å forsyne seg av såvel tacobuffé 
som god drikke. Leskende 
drikke var det også å få kjøpt 
etter revyen, da Karstein Mauset 
spilte opp til dans. Schei 
forteller at de alle er kjempefor-

nøyde med helga.
– Ja, vi er veldig godt fornøyde 

med begge disse kveldene, dette 
ble bra, både før- under og etter 
revyen. Kjempebra publikum  
og god stemning! Synes ellers  
at Gammelsamvirkelaget er en 
kjempefin plass å arrangere sånt 
på, sier hun. 

Og publikum var såpass 
begeistret at hun allerede har 
solgt billetter til et trettitalls 
personer pluss et sangkor til 
neste omgang også, altså til 
VÅR-spræll. For VÅR-spræll blir 
det, så da er det bare å begynne 
å glede seg til siste helga i april.

Gøran Rønning
Goran.Ronning@Driva.no

Kongerevy fikk fram HÆST-latteren
Sang: Her er  Ingunn Løset og Line Indergård med den artige sangen 
om skimuseet i Rindal.

Hektiske damer: De to travle damene i Hektisk Etat (Tove Sundli og 
Tove M. Schei) fornekter seg ikke. Her sammen med den ivrige vaktmes-
teren (Einar Drøpping).

Gjester: Da Kong Harald (Øiestad) sovnet, passet det bra at siste gjest; 
slektsgranskar Ansgar Granskar (Hyttebakk), kom inn i studioet til Rusken 
og Brusken (Sundli og Schei).

Stor fan: Vaktmesteren (Einar 
Drøpping) er stor fan av Nils Arne 
Eggen (Johan Øiestad) og må 
naturligvis ha autograf. 

Ubjuden gjest: Da kongen var forsinket til Rusken og Brusken sitt  talk-
show, kom denne gjesten (Jon E. Grøset) inn for å fylle tida litt. Han 
fortalte om den gangen han var på golfbanen, til latterbrøl fra salen.

Briljerer: Som vanlig briljerer Camilla Hyttebakk og får  fram gapskratten hos folket, her i en litt tettsittende 
skidress av eldre årgang i nummeret «Opplevelser i Surnadal og Rindal», der hun blant annet foreslår pinns-
vinkikking fra busskuret ved Setergarden som aktivitet.

Hyggelig aften: Publikum hadde 
en trivelig kveld, med både mat, 
drikke, revy og dans. To av disse 
var Mona Vaagan og Hege 
Kvendset.

Tarald turist: Levende skildret Jon 
Erik Grøset en sydentur, som ikke 
overraskende bød på en del uhell 
og utfordringer...

Teamwork: Tor Rune Halset og 
Hammerstuene sørget for god mat 
og drikke, mens Tove M. Schei i 
Kreativt Forum og alle de andre 
sørget for ømme lattermuskler.
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Fire av beboerne på Midtgard ved 
Rindal helsetun spiller fotball på 
Orkanger Diamonds. På lørdag 
holder de loppemarked for å 
finansiere aktiviteten.

 
John Eivind Berge, Siv Renate Heim, 
Ronny Garte Vermøy og Jon Børset 
Helgetun elsker fotball.

Hver onsdag legger de turen til 
Orkanger for å trene sammen med laget 
Orkanger Diamonds.

Og noen helger gjennom året deltar 
de på turneringer med lag både fra 
Sør- og Nord-Trøndelag.

Orkanger Diamonds har spillere fra 
Orkdal, Agdenes og Rindal og deltar 
altså i serie med spillere fra Rindal i sør 
til Namsos i nord – 11–12 lag i alt.

Skal en være med på alt av turne-
ringer, blir det fort noen mil å kjøre.

– Nei, vi deltar ikke på alle. Det er jo 
basert på frivillighet fra oss ansatte 
dette her, og så langt som de 30 milene 
til Namsos har vi ikke kjørt ennå, sier 
ildsjel og lagleder Oddny Mo.

Det går med andre ord hardt på 
fritida en kveld i uka og de helgene 
det er turnering, men gleden over å få 

være med og bidra til fotballgleden 
veier opp ulempene.

Rindalingene har vært medlemmer i 
Orkanger Diamonds i fire-fem sesonger, 
og før sesongen møtes laglederne på 
Lerkendal for å sette opp kamppro-
grammet for sommeren.

Da må en regne med turer til Stjørdal, 
Flatåsen, Kolstad og Ranheim i løpet av 
sesongen.

Neste sesong skal det spilles treerfot-
ball, noe spillerne er godt fornøyd med. 
For det første trenger de ikke slite seg ut 
på å være ute på banen så lenge av 
gangen, og ellers er det enklere å forstå 
spillet når en kan forholde seg til bare 
tre spillere på hvert lag.

Uansett koster det å arrangere 
turneringer, og spillerne må betale 
kontingent – samt at det koster å reise 
på trening og kamp med overnattinger 
og måltider.

Derfor holder Rindalsavdelingen av 
Orkanger Diamonds loppemarked på 
Skogsletta kommende lørdag for å 
finansiere fotballaktiviteten.

– Vi har en god del lopper, men er 
takknemlige for enda mer, sier Gjer-
mund Fyrileiv.

De som har lopper kan kontakte ham 

på telefon 91597516 eller møte opp 
personlig og levere loppene på Skog-
sletta fredag kveld. Komiteen blir 
nemlig værende der utover kvelden for å 
ordne opp til loppemarkedet.

– Vi er klar over at vi kolliderer litt 
med den store messa i Rindalshuset i 

helga, men det kan jo være greit for folk 
å svippe en tur oppom Skogsletta etter 
at de har vært på messe, sier han.

Magne Lillegård
magne.lillegard@driva.no

Loppis for fotballgleden

Ballsikre: Denne gjengen fra Midtgard i Rindal – John Eivind Berge (foran fra venstre), 
Siv Renate Heim, Ronny Garte Vermøy og Jon Børseth Helgetun (bak) flankert av lagle-
dere Gjermund Fyrileiv og Oddny Mo, spiller fotball på Orkanger Diamonds med ukent-
lige treninger og flere kamphelger gjennom sommeren. Men det koster penger.

Kongerevy fikk fram HÆST-latteren

Alle: Her fra avslutningen på årets HÆST-latter i Surnadal. F.v.: Einar Drøpping, Jon Erik Grøset, Johan Øiestad, Ingunn Løset, Line Indergård, Camilla Hyttebakk, Tove M. Schei og Tove 
Sundli.


