LANGRENN TUDDAL

KVALITETSTID
Trenger du å komme deg litt vekk fra det vante sporet,
bør du vurdere en tur til Tuddal.
TEKST OG FOTO GUNHILD AASLIE SOLDAL
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TUDDAL LANGRENN

HØYFJELLSLØYPER: Det er mye fint med Østlandet. Langrennsmulighetene er en av dem.
Tuddal i Telemark er en ukjent perle som leverer både skikkelig vinter og nydelige skiløyper.
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➊ BÅDE OG: Hvis det blåser på snaufjellet, kan du holde deg i den lunere skoggrensa. ➋ LANG UT: Løypene kjøres hver helg og hver dag i ferier og høytider.

– De har brøytet brøytekantene. Det lover bra!
Samboeren har nettopp erklært sin overbevisning
om at Tuddal kanskje ikke var så dumt forslag.
Det fredag etter en lang arbeidsuke, barnet er
plassert hos overlykkelige besteforeldre og nå er
det bare kilometere igjen til målet.
Det er uhorvelige mengder
med snø, selv er jeg i hundre.

Tuddal, folkens, ligger innerst i Telemark, på
solsiden av Gaustatoppen. Ei rotnorsk skogsbygd,
med sterke treskjærings- og rosemalingstradisjoner. Herfra kommer sjølveste felehøvdingen Knut
Buen og hvis ryktene stemmer pleier det å være
skikkelig vinter her når det er vinter. Mye tyder

påfallende lenge siden sist.
Vi kan stake avgårde i det tempoet vi vil.
Gode ski har vi også.

Med utgangspunkt i Tuddal Høyfjellshotell
kan du gå oppover mot snaufjellet i retning
Gaustatoppen, eller du kan gå
nedover i en sløyfe. Slik sett ligger
det veldig fint til: Når det er mye
Når du kommer fra Valdres
«Lørdag morgen våkner vi opp til et
vind på snaufjellet, kan du holde
slik som oss, blir du såpass
deg nede i det mer lune skogsomTuddal i strålende sol, og vi har milevis med
bortskjemt med gode lanrådet. Der er det dessuten mange
langrennsløyper, det er bare å lange ut.»
grennsløyper at vi kunne levd
kroker som er som skapt for god
lykkelig resten av livet med å
påskestemning.
gå i de samme sporene ørteMen hvor er alle sammen nå? Det
nogførti ganger hver vinter.
er forbausende få folk til å være
Det er noe veldig fortrolig å vite akkurat hvor det
på at vi har hatt ekstra flaks i år.
helg, og til å være så fine forhold.
alltid er bra.
– Det har ikke vært så mye snø her siden 1986,
De få vi møter nikker og smiler. Noen er kledd i
Men sist høst skjedde noe som stadig skjer meg,
forteller resepsjonisten på Tuddal Høyfjellshotell. tights og idrettslagsdresser. Andre i fjellanorakk,
at jeg er på tur i fin natur og så begynner jeg å
en og annen i nikkers. Med hund. Uten hund.
forestille meg hvordan det kan være her om vinLørdag morgen våkner vi til et Tuddal i
teren. Hvordan det ville sett ut i hvitt. Muligens
strålende sol, og vi har milevis med lanVi garanterer ikke at det blir likedan forhold
har jeg en underlig form for synestesi. Det er ikke grennsløyper, det er bare å lange ut.
i vinter. Den norske vinteren er en luring. Men
plagsomt, tvert imot. Det er nesten så jeg lurer
– Du verden, så lett det er å gå på ski uten pulk,
se på Tuddal som et tips. Sånn i tilfelle du skulle
på om det er en slags gave. I hvert fall oppleves
utbryter jeg.
trenge det.
denne tilbakekomsten til Tuddal slik.
Følelsen av superkrefter kommer sigende. Det er

>>
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TUDDAL

TOPP FORHOLD: Snø, ski, sol og suverene spor på snaufjellet. Hva mer kan en
skiløper ønske seg?

Tuddal er hytteområde for folk fra Østlandet og Sørlandet. Terrenget er
lettkupert, ca. 850 meter over havet.
LØYPENETTET: Vinterstid finner du 70-80 kilometer sammenhengende løyper, som prepareres hver helg av Tuddal Løypelag. Løypene
involverer både snaufjell og skog, og er velegnet for langrennsentusiaster i alle aldre. Det er tilknytning til løypenettet som Gaustablikk kjører
opp når snøen tillater det. Løypekart kan du få kjøpt i Tuddal.
RÅD: Tuddal løypelag er opptatt av å tilby gode langrennsløyper,
men er avhengig av brukerne av løypene for å opprettholde og utvikle
tilbudet. Er du fornøyd med løypene, bidra økonomisk i spleiselaget til
Tuddal Løypelag.
ANKOMST: Europaveg 134. Tuddal ligger 16 mil fra Oslo, drøyt to
timer å kjøre. Vinterstid er dette eneste bilvei hit, siden veien fra Rjukan/Gaustablikk er vinterstengt.
OVERNATTING: Tuddal Høyfjellshotell, Hogstul hytter.
MER INFO: Turistinformasjonen i Tuddal: 915 87 291, www.visittuddal.no. www.tuddal.no

DET LILLE FJELLHOTELLET
Tuddal Høyfjellshotell har over 120 års tradisjon for å ta i mot gjester med behov for frisk fjelluft.
Hos Tuddal Høyfjellshotell er markedsføringsbudsjettet så godt som null. Det trengs ikke. Hit
kommer gjester som har vært her før, eller som har
fått det anbefalt av andre. Atmosfæren er ujålete,
samtidig som kvalitet på mat og nytelse står sterkt.
– Vi er opptatt av å ta godt vare på gjestene våre.
Her skal man kunne slappe av, spise og sove godt.
Husk at vi kan slappe av på mandag når gjestene
har reist igjen, sier vertinne Elsa Gurholt Pedersen.
Hotellet stod ferdig i 1895, og er bygget i nasjonal-
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romantisk sveitserstil fra siste del av 1800-tallet,
som et kombinert turisthotell og sanatorium for
borgerskapet som trengte hvile og «høifjeldsluft».
Bygget har overlevd nesten alt, og bærer preg av
å Vest-Telemark sine håndverks- og kulturtradisjoner. Like nedenfor hotellet ligger Gildehallen som
har plass og varme til skiturister som trenger en
pause og en matbit. Hovedbygget har 21 rom. Ved
steinbroen ligger villaen Brostul, med tre hotellrom
hvor du kan ha med hund. I Bjørnsonstyrten badeog hyggestue er det vedfyrt badstue og utendørs

badestamp. I bekken utenfor er det også vinterstid
tilrettelagt for en liten dukkert, om ønskelig .
Gaustatoppen er stedets hovedattraksjon, og
vintersti kan den nås på ski fra hotellet.
Tuddal Høyfjellshotell inngår i nettverket Håndplukket, bestående av særegne og personlige
møtesteder i Norge. Hotellet er også omtalt i boka
Skandinavias 50 beste overnattings- og spisesteder. www.tuddal.no

