Aktiviteter og arrangement 2018
Følg med på Tydal kommunes hjemmeside (kulturkalender) og facebookside, samt Nea
Radio, Selbyggen og bladet ‘Nytt fra Stugudal Fjell’.
De fleste arrangørene har også egne hjemmesider og offentlige facebook-sider 
Mange fine turmuligheter
Noen av dem finner du i vår Vandreguide, Sykkelguide eller Fiskeguide,
som du kan få ved henvendelse til turistinformasjonene, hos flere bedrifter
eller på sylan.no Utleie av sykler, kano og kajakker finnes.
Fjellguiding og transport se fjellguidentydal.no. Snøscooterutleie med eller
uten guide se stugudalsnoscooterutleie.no (har også barnesnøscootere).
Småviltjakt og et eldorado for fisking i elver, sjøer og fjellvatn – også isfiske
Ny fiskefilm produsert i 2016 – en fiskereise i Tydals fjellverden fullspekket med
fisketips! Flere utsalgssteder. I Tydal er det godkjente isfiskeløyper og
rekreasjonsløyper for snøscooter. Mer informasjon i Fiskeguide for Tydal og
tydal.kommune.no, www.sylan.no, fiskeineadalen.no, facebook Jakt og Fiske i Tydal
Opplevelser på hesteryggen
Rideturer, rideleir, ridekurs se patrusli.no , dyrhaug.no , stugudalshester.no
Vår- og høsthalvår Svømming i Tydalshallen
Svømmebassenget er åpent fredagskveldene tom 23. mars kl. 17.00 – 20.00 og åpent igjen
fra høsten 2018 på fredagskvelder, mer informasjon på tydal-il.no og facebook Tydal IL
Både svømmebasseng og hall kan leies. Opplysninger om booking tydal.kommune.no
eller ring servicekontoret på tlf. 73 81 59 00.
Vinteraktiviteter
Tydal skisenter
Åpent lørdag og søndag + alle dager i påska kl. 10.00 – 16.00.
Familievennlig, tre nedfarter, åpen kafeteria. tydal-skisenter.no
Skispor – oppkjørte løypenett
Stugudal Fjell sitt løypenett er ypperlig for den som foretrekker å gå på langrennsski, sjekk
skisporet.no Det blir også i år åpen vaffelstue på Øvre Fresvollen i påska, fra palmesøndag
til 1. påskedag kl. 11.00 – 15.00.
Det er også oppkjørte spor i Ås, fra 705 Senteret, opp til Sellisjøbanen og innover til
Svarttjønna. Der kan du gå opp til Vessingdammen, eller over elva Nea til Ol-Persbakken og
Røvassbu. Det er parkeringsplasser ved 705 senteret, Sellisjøbanen og Ol-Persbakken.
Følg skilting. skisporet.no
Lysløyper finner du ved Væktarstua Hotell i Stugudalen og ved Tydalshallen i Ås.

Røvassbu
Åpen skihytte i Østbymarka søndager fra januar - 15. april kl. 11.00 – 15.00. I påska er det
åpent skjærtorsdag, langfredag, påskeaften og 1. påskedag.
Salg av kaffe, brus, vafler mm. Oppkjørt løype. Parkering ved Ol-Persbakken i Østby
(kort tur) eller på parkeringsplassen ved Sellisjøbanen (lengre tur, ta av til venstre like
etter trimkassen ved Svarttjønna). Følg skilting. tydal-il.no
28. mars

Isfiskekonkurranse i sørenden av Stuggusjøen
For mer informasjon, se stugudal.no og facebook Stugudal Fjell

29. mars

Stugudal Rundt - påskeskirenn
Kjempefin tur rundt Stuggusjøen på ca 22 km. Fire startpunkter, ingen tidtaking. tydal-il.no

30. mars

Påskecross
Fartsfylt arrangement – scootercross på Stugguvollmoen langfredag.
Start kl. 12.00, finaler fra ca. kl. 14.00. facebook Tydal MK-Åpen gruppe

Sommer 2018 med mange aktiviteter og arrangement
O-løp, fjelltrim og svartkjeltrim
O-løp og Svartkjeltrim kunngjøres på Nea Radio og ved oppslag. Fjelltrimposter settes
ut fra medio juni, fjelltrimkort/påmelding ved turistinformasjonene. tydal-il.no
Mai

Kubjørgtrimmen
Turmarsj 2. pinsedag, i år fra Flora til Græsli. Familievennlig trasé på ca. 13 km.

23. juni – 5.august Brekka – Barnas Bygdetun (ved Tydal museum)
Mange forskjellige dyr på tunet, aktiviteter for barn, kaffesalg med «nå attåt».
Åpent fra kl 10.00 til 17.00. Følg med på facebook Brekka - Barnas Bygdetun
6. – 8. juli

Væktarstua cup
Fotballturnering på Stugudalsbanen. Har i år 50-års jubileum. Åtte herrelag og fire damelag.
Vandrepokal. Knøttekamp. Dansefester i Bjørkly både fredag og lørdag. tydal-il.no og
facebook væktarstua cup 2018

13. og 14. juli

Tydalsfestival’n
Populær musikkfestival på Stugguvollmoen ved vakre Stuggusjøen, med Sylan som
nærmeste nabo. Se tydalsfestivaln.no der artister og program legges ut.

21. og 22. juli

Fiskekonkurranse ved Nesjøen
Møt opp til trivelige dager ved Nesjø Båtutleie med fiskekonkurranse, grilling,
kaffe og vafler. fiskeitydal.no

4. august

Storsylen Opp
Spektakulært motbakkeløp fra Nedalshytta til toppen av Sør-Norges høyeste grensefjell,
Storsylen 1762 moh. storsylenopp.com

12. august

Pilegrimsvandring
Vandring gjennom Skarddøra. Oppmøte Stugudal kapell for felles skyss til start ved
Sylsjøen. En dagsmarsj på ca 18 km. Avsluttes med varmmat ved kapellet på Stugudal
og gudstjeneste etterpå. pilegrimsleden.no

8. september

Pilegrimsrittet
Sykkelritt som går fra Stugudal til Selbu langs Pilegrimsleden. 86 km i flott natur,
langs grus- og kjerreveger, terreng og asfalt. Påmelding mm pilegrimsrittet.no

September

Stuggusjøen Rundt – sykkeltrim
16,5 km uten tidtaking. Fin rundtur for liten og stor. Uttrekkspremier og deltakerbuttons. Se mer info på tydal-il.no og sjekk annonsering Selbyggen/Nea Radio.
I forbindelse med Karolineråret 2018 vil det foregå mange arrangement. Mer informasjon
finnes på facebook karolineråret 2018 tydal, karolinerspelet i tydal samt på karolinerspelet.no.

Last ned brosjyren “Eventyrlige Tydal”
og annet brosjyremateriell på
turistinformasjonssiden

Åpningstider 2018 for betjente TT-hytter
Vinter/påske

Sommer

Nedalshytta

23. mars – 2. april

22. juni – 16. september

Storerikvollen

16. mars – 8. april

22. juni – 16. september

Schulzhytta

23. mars – 2. april

22. juni – 16. september

Tlf 953 64 603

Tlf 916 50 664

Tlf 926 03 333

Forbehold om endrede åpningstider på hyttene.
Utenom betjent sesong drives TT-hyttene
som selvbetjente hytter. Mer informasjon
om priser, online-booking etc på www.tt.no
Tlf TT-kontor Trondheim 73 92 42 00

Skilting TT-hytter, Sylan i bakgrunn
(foto Mattias Jansson)

For nærmere informasjon, kontakt
Tydal turistinformasjon, Ås
Tydal kommune, servicekontoret
tlf +47 73 81 59 00
turistinfo@tydal.kommune.no
tydal.kommune.no
sylan.no

Væktarstua Hotell AS
Turistinformasjon Stugudal
tlf +47 73 81 31 00
post@vaektarstua.no
vaektarstua.no

Stugudal Håndverk og Fritid
Turistinformasjon Stugudal
tlf +47 73 81 55 12/mob +47 994 44 646
turistkontor.stugudal@online.no

Tydal kommune, servicekontoret, mars 2018

