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HIRSCHER KLAR
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Med sportsligt fokus vil vi fremme idrætsaktiviteter
og talentarbejde året rundt – for bredden og eliten
på tværs af klubber og discipliner
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Fortæl en
bedre historie
Fastgør det nye VIRB X på hjelm, ski eller snowboard, og tryk på start!
VIRB X er det eneste HD-actionkamera med G-Metrix, der tilføjer flere
detaljer end nogensinde før i flot 1080p/30fps Full HD-video. Med G-Metrix og
Garmin GPS kan du registrere og overlejre data om, hvor hurtigt, hvor højt
og hvor intenst øjeblikket var. Med optimeret vidvinkeloptagelse og
forbedret billedstabilisering fanger du hvert et øjeblik af oplevelsen!
Garmin.com/virb

Oplev VIRB X hos:

INDHOLD

Læs blandt andet om....

3

20

Leder ������������������������������������������������ 4
Kalender ���������������������������������������� 4
Korte nyheder ������������������������������ 6
World Cup �������������������������������������� 8
Ny DM disciplin ������������������������10

Rejser:

AXAMER LIZUM

Formanden ����������������������������������12
Udstyr �������������������������������������������14

24

Nikolaj Vang �������������������������������18
Rejser: Østrig �����������������������������20
OL håb �������������������������������������������22
Instruktion ����������������������������������26
Badass ������������������������������������������28

12

Danmarks
Skiforbund:

MØD
DEN NY
FORMAND

Danske OL håb:

CASPER
DYRBYE

Rejser: Frankrig ������������������������30

26

Skiskolen �������������������������������������32

Udstyr
44

Oure højskole �����������������������������34
Rejser: Sverige ��������������������������36
Shredsisters �������������������������������38
Danmarks Mesterskaber ������40
Rejser ��������������������������������������������42
Rejser: Norge �����������������������������44

Skiskolen

LØFTET INDERSKI
14

Biler �����������������������������������������������46
Rundt om Ski �����������������������������47

NYT
GEAR

ANNONCECHEF:

CHRISTIAN THOMSEN

40

KLAR TIL DANMARKS
MESTERSKABER

Juletips: Sverige �����������������������50

FLEMMING VITUS, JOHN KRISTENSEN

SKRIBENTER:
ANNA HARBOE, MORTEN AGERSNAP, ANDERS OLESEN, FLEMMING VITUS,
KENNETH BØGGILD, JESPER MØLLER, FLEMMING DYRBYE, RIKKE OLSEN, HANS WESTED,
HENRIK V. NØRGAARD, KRISTIAN BOYE, FAMILIEN ILDOR, MAYA CASIER, CHRISTIAN
LARSEN OG JOHN KRISTENSEN
FOTO:
GETTY IMAGES, DANMARKS SKIFORBUND, ANDERS OLESEN, MORTEN AGERSNAP,
JESPER MØLLER, FAMILIEN ILDOR, NIKOLAJ VANG, NICOLAI KILHOF, MAYA CASIER,
RIKKE OLSEN.

MagMedia, Telefon: 36 73 11 55, Mobil: 20 28 95 28, Email: ct@mag-media.dk
G R A F I S K P R O D U K T I O N : TOT HENRIKSEN
TRYK: OTM AVIS TRYK OPLAG: 17.000
ANSVARSHAVENDE UDGIVER: JOHN KRISTENSEN, MAGMEDIA, AURORAVEJ 48, 2610 RØDOVRE
TLF. 3673 1155, FAX. 3670 0803 EMAIL: INFO@MAG-MEDIA.DK

TRYSIL

2016:

Rejser: Tjekkiet ������������������������48

REDAKTION:

Rejser:

MAIL TIL REDAKTIONEN: INFO@MAG-MEDIA.DK

Annoncechef Christian Thomsen
Mobil: +45 20 28 95 28
E-mail: ct@mag-media.dk

DEPTM
LEDER

4

F O R M A N D E N H A R O R D E T. .

Vi er godt rustet
til forandringerne

AKTIVITETSKALENDER
SÆSONEN 2015/16
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Kvitfjell
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Danmarks
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Danmarks Skiforbunds
kontor
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kontor
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Se mere om arrangementerne i og omkring skiforbundet på
www.skiforbund/kalender

S

æsonen er i fuld gang og sneen
falder hvid, selv i Danmark. Det
er jo den bedste tid på året!
I skiklubberne har forberedelserne til sæsonen været i gang længe.
Igen i år er der et imponerende udbud
af ture på tværs af discipliner, målgrupper og destinationer. Mange af sæsonens trænings- og konkurrence ture
er allerede udsolgt, mens andre stadig
har ledige pladser. Check din klubs udbud af ture på deres website. Der kan
også linkes videre fra skiforbund.dk.
Fundamentet for at vi kan udvikle
vores sport endnu mere ligger jo i netop
klubberne, hvor der ydes en kæmpe
frivillig indsats for vores elskede idræt.
Skiforbundets opgave er bare at understøtte dette arbejde.
Som jeg fortalte om i sidste nummer, er der derfor et stort arbejde i gang
i Danmarks Skiforbund omkring implementering af vores nye vision. Formålet er netop at udvikle skisporten
til gavn for os alle. I forbindelse med
den implementering, har vi sammen
med skiklubberne etableret tre nye udvalg, som arbejder på højtryk med hver
deres fagområde.
Arbejdet i udvalgene skrider planmæssigt frem, og vi glæder os til at
præsentere status på udvalgenes arbejde på et stormøde i januar. Her vil
bestyrelsen invitere alle klubber og interesserede til et statusmøde. Møderne
vil blive afviklet vest og øst for Storebælt, så alle har mulighed for at deltage. Følg med på skiforbund.dk, hvor
datoerne for møderne vil blive slået
op.
Her er en kort status:
Økonomiudvalget er langt med en
struktur for, hvordan vi sikrer planlægning, åbenhed og opfølgning på
økonomiområdet.
Talent- & eliteudvalget er langt
med, hvordan der kan ske en øget styrkelse af støtten til de bedste atleter,
samtidig med også at bevare fokus på
talentudvikling. Det har stort fokus
fra bestyrelsen, at vores bedste atleter
får bedre betingelser for at dyrke deres idræt, med sigte på deltagelse i OL,

Anna Falkenberg Harboe
Danmarks Skiforbund
Formand

WSC og WC. Jeg har med glæde fulgt
vores atleters forberedelse til den kommende sæson, og jeg er imponeret over
deres udvikling, og over den seriøsitet, som de lægger i deres satsning.
Uddannelsesudvalget har til opgave
at sørge for, at der er de rigtige uddannelser, som fundament for udviklingen. Uddannelsesudvalget er sammen
med Den Danske Skiskole langt med
at lægge linjen, som skal sikre, at vi
har det rigtige udbud af trænere og instruktører på flere niveauer, og på tværs
af flere discipliner.
Hvis vi kigger lidt uden for vores
egen sport, er idrættens verden også i
forandring i disse år. Det gælder blandt
andet på de storpolitiske linjer, hvor
der i den Internationale Olympiske Komite kigges på hele den olympiske platform. Hos vores eget verdensforbund,
FIS, sker der også nye tiltag. Vi er tæt
på disse forandringer, og holder jer som
interessenter løbende orienteret om,
hvilken betydning de har.
Også hos Danmarks Idrætsforbund
er der en spændende udvikling i gang,
som vil påvirke vores hverdag, og som
vi er en aktiv del af.
Vi er godt rustet til forandringerne.
Her tænker jeg ikke kun økonomisk,
men også organisatorisk via de nye udvalg, og bestyrelsens skærpede sportslige fokus, samt deraf følgende prioritering af opgaver på sekretariatet. Og
ikke mindst via det store arbejde, som
vi sammen lægger i at udvikle skisporten. Det er aktiviteterne ude i klubberne, der tæller. Det betyder rigtig
meget, når vi alle sammen arbejder
sammen om et fælles mål - skiforbundet, klubber, frivillige og hele miljøet.
Når nu det her er det sidste nummer i
år, vil jeg derfor takke jer alle for den
indsats I gør for vores sport, ved at være
en del af arbejdet i en skiklub.
Jeg vil ønske alle en fantastisk sæson med masser af sne, masser af
skiglæde til store og små, og når vi
kommer dertil, en god (hvid) jul og et
lykkebringende nytår.

Nærmeste forhandler oplyses på:
casioformula.dk
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KORTE NYHEDER
SKILØBERE VIL HAVE
KLIMAFORBEDRINGER

SVINDAL VINDER TO I TRÆK
I LAKE LOUISE
Det blev en fantastisk weekend i
Lake Louie, Canada for nordmanden Aksel Lund Svindal. Om lørdagen vandt han styrtløbet med en
hundrededel af et sekund foran italieneren Peter Fill, og dagen efter
tog 32-årige Svindal sig så også af
sejren i Super G løbet Det var nordmandens 27. WC sejr.

Forud for den store klimakonference
i Paris er der arrangeret mange demonstartioner rundt om I verden til
fordel for klimaforbedringer. Under
langrendsløbene i Ruka, Finland, havde
skiløbere fra 10 nationer fundet sammen i en fælles happening for at gøre
opmærksom på de verdensomspændende klimaproblemer. En række prominente skiløbere var en del af gruppen i Ruka; især de skandinaviske lande
var godt repræsenteret med den norske stjerne Vegard Ulvang, svenske
Charlotte Kalla,og den norske sprinter Erik Brandsdal. Charlotte Kalla udtrykte det sådan, ”Jeg håber at verdens ledere i Paris vil blive enige om
en plan som at bringe miljøet i balance,
så børn også vil have mulighed for at
stå på langrendsski i fremtiden”

SHIFFRIN ER I EN SÆRKLASSE FOR SIG
Det amerikanske ski-fænomen Mikaela Shiffrin gav resten af verdenstoppen så meget baghjul at det
vel kun er skader der kan forhindre hende i at tage WC titlen i slalom Under perfekte skiforhold i
Aspen Colorado (Shiffrin er født i Vail, Colorado) vandt den kun 20-årige skiløber sin 17 WC sejr i
slalom; men det var ikke en sejr som de andre for denne gang var det med en afstand til det øvrige
felt som ikke tidligere er set i historien. Med 3,07 sekunder til nr. 2 om lørdagen og med 2,65 sekunder dagen efter, så må man sige at amerikaneren kører i en liga helt for sig selv, og med fare for at
spændingen i slalomens World Cup allerede er helt væk

MANCUSO MÅ OPGIVE SÆSONEN

JOHAUG OG SUNDBY VINDER I RUKA
Forventningerne til de norske langrendsløbere var før sæsonstarten store, og efter løbene i Ruka,
så synes de at indfri disse. I Ruka, Finland, var nordmændene suveræne; hos kvinderne vandt Therese Johaug og hos mændene Martin Johnsrud Sundby. Begge løbere anses for storfavoritter til at
hjemtage World Cuppen. Johaugs store rival de forrige sæsoner, Marit Bjoergen, er grundet graviditet ikke med i denne sæson.

Suunto støtter Danmarks
Skiforbunds elitearbejde
Suunto Danmark har indgået et sponsorat med Danmarks Skiforbund som giver Danmarks Skiforbunds
eliteløbere mulighed for at optimere deres træning,
via træningscomputeren Suunto Ambit3.
Suunto Ambit3 er et idealt værktøj, hvor kombinationen af GPS registreringer og pulsmålinger er
med til at optimere atleternes træning. Suunto Ambit3 er opbygget som et sports ur, men en ultra stærk
udkasse, som kan modstå de belastninger, som naturligt kommer via skiatleternes træning. Urene blev
allerede taget i anvendelse i uge 42, hvor det alpine
Kraftcenter aktiverede urene under træningen for det
alpine U16 landsholdet.

I November måned fik den amerikanske skiløber Julia
Mancuso foretaget en hofteoperation, som betyder at
hun ikke bliver klar til skiløb i den nystartede sæson.
Mancuso selv forventer at være tilbage på ski i marts
måned næste år. 31-årige Mancuso har løbet på World
Cup touren i 14 år, og har vundet 7 WC sejre, samt taget
guld i storslalom ved OL i Torino 2006. Amerikaneren
planlægger frem mod OL i Korea 2018

ENDELIG ER DEN HER -

SKILÆRERMANUALEN
Den Danske Skiskole udgiver
i starten af 2016 deres helt nye
skilærermanual, som danner
grundlaget for den danske skilæreruddannelse.
Bogen henvender sig til alle,
som ønsker at vide om bl.a.
skiteknik, teori om læring,
undervisningsprincipper, sikkerhed, freestyle, porttræning
og meget mere.
Bogen vil kunne købes på
www.dendanskeskiskole.dk i
starten af 2016.

Christian Horner, Team Principal of Infiniti Red Bull Racing

SIMPLY
INTELLIGENT –
WORLDWIDE.
World time adjustment
via Smartphone
Dual time display
Solar Power
Phone Finder
Stopwatch + Alarm

Forhandleroplysning:
casioformula.dk
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Marcel Hirscher:

SKISPORTENS STØRSTE STJERNE
Tekst: Flemming Dyrbye
Foto: Getty Images

26

-årige Marcel
H i rscher f ra
Østrig fremstår
netop nu som
den alpine skisports største
stjerne. Med sejren i den samlede World Cup i sidste sæson,
var det 4. år i træk, at han kunne
løfte krystalpokalen som bevis
på, at han er verdens bedste alpine skiløber. Ingen andre har
tidligere præsteret dette. Rekorden med 5 sejre i den samlede
World Cup tilhører dog fortsat
Marc Girardelli fra Luxembourg.
Han har dog heller ikke præsteret 4 sejre i træk, og hans rekord
på 5 sejre kan meget vel tænkes
at blive tangeret i denne sæson,
hvor Marcel Hircher igen fremstår, som den helt store favorit
til den samlede sejr, når pointene endelig gøres op i marts
måned.
Ud over de 4 sejre i den samlede World Cup på tværs af disciplinerne, er det blevet til 3
sejre i den samlede slalomcup,
og 2 sejre i den samlede storslalomcup. Endvidere har karrieren budt på 3 junior verdensmesterskaber, 2 verdensmesterskaber og en sølvmedalje ved OL
i Sochi.
Marcel Hirscher er det skitossede Østrigs største sports-

S K I FA K TA

MARCEL
HIRSCHER
Land: Østrig
Født: 2. marts 1989 (26 år) i
Annaberg-Lungötz, Salzburg,
Østrig
World Cup debut: 17. marts
2007 (18 år)
VM: 4 guld 2 sølv
OL: 1 sølv
World Cup: 31 sejre
Samlet WC vinder: 4
Disciplin WC titler: 5

stjerne. Han er opvokset i den
lille by Annaberg ikke langt fra
Salzburg, hvor hans far Ferdinand var leder af den lokale skiskole. Og Ferdinand har gennem
hele karrieren fungeret, som
Marcel Hirschers træner. I de
første mange år alene, men senere i samarbejde med det østrigske landsholds trænerteam
Ferdinand deltager ved de fleste World Cup løb sammen med
sønnen. Han er nemlig den som
uden sammenligning kender
Marcel Hirscher bedst, og derfor giver Marcel den ro og sparring som han har brug for op til
konkurrencerne. Ud over dette
er hans rolle at optimere træningen og understøtte hele temaet omkring Marcel Hirscher.
Ferdinand har også gennem hele
Marcels Hirscher karriere spillet en stor rolle, omkring udviklingen og optimeringen af Marcels udstyr.
Stærk psyke
Ferdinand oplyser også, at der
ikke er mange dage, hvor han
ikke sidder foran en PC og analyserer både Marcels og konkur-

renternes teknik, hvor han konstant finder nye ting som kan
optimeres.
En af de ting som har kendetegnet Marcel Hirscher gennem
hele karrieren er en utrolig stærk
psyke, samt evnen til at finde
det rette spændingsniveau til
konkurrencerne. Marcel Hirscher kører altid på kanten af
det mulige, men uden at det har
resulteret i ret mange fejl. Dette
bekræftes af hans helt utrolige
resultatliste fra World Cuppen,
hvor han i 151 starter har været
på podiet 73 gange,og hvor han
har leveret 31 sejre. Marcel er
altså endt på podiet i næsten
halvdelen alle de løb han er stillet op i, hvilket er en hel utrolig statistik. Der er jo her tale
om de tekniske discipliner slalom og storslalom, hvor selv de
mindste fejl bliver straffet hårdt.
Ud over en stærk psyke skyldes dette ifølge Marcel Hirscher
selv, at hans far Ferdinand lige
fra Marcels yngste år har indprentet, at en god teknik er helt
afgørende for resultaterne. Derfor er meget af træningstiden
også er blevet lagt uden for port-

banen, hvor de tekniske detaljer er blevet trænet igen og igen.
Men psyke og teknik gør det
ikke alene. Moderne alpint skiløb kræver også en enestående
fysik, og særligt på dette område
har Marcel Hirscher udviklet
sig meget over de seneste sæsoner, hvor der er blevet lagt adskillige kilo muskler til kropsvægten.
Marcel Hirscher har hidtil
koncentreret sig om slalom og
storslalom, mens han kun sporadisk har deltaget i Super-G og
Styrtløb.
Mangler OL-guldet
Men da Marcel stadig kun er 26
år, kan det absolut ikke udelukkes, at han i de kommende år oftere vil være at finde på startlisten i fartdisciplinerne. Hans
fysik tillader det i hvert fald, og
det kan være med til at give den
ærgerrige østriger ny motivation
og nye mål at gå efter.
Et andet af Marcels Hirschers
store mål er uden tvivl at vinde
en olympisk guldmedalje, da en
sådan fortsat mangler i den ellers imponerende medaljesam-

ling. Marcel Hirscher selv nedtoner betydningen af dette, men
det er nok mere for at lette noget af det pres, der med sikkerhed vil blive lagt på ham fra hele
det skigale Østrig op til OL i
2018.
Marcel Hirscher har ved flere
lejligheder udtalt, at han til tider har det svært med den store
opmærksomhed, der specielt i
Østrig er omkring hans person.
Her kan man dårligt åbne en
avis eller ugeblad uden, at han
bliver omtalt. Han deltager ligeledes i adskillige TV-shows og
underholdningsprogrammer.
I virkeligheden vil han helst
bruge fritiden sammen med kæresten gennem mange år Laura
Maisl, eller til andre former for
actionsport. Særligt motorsport
har siden barnsben haft Marcels
store interesse, og meget at fritiden bruges derfor på motocross.
I det hele taget er Marcel Hirscher en skistjerne, der ofte går
sine egne veje. Og kan han undgå
alvorlige skader, kan han med
sine blot 26 år være med til at
dominere den alpine World Cup
i mange år fremover.

DEN NYE MAZDA CX-3

MAZDA CX-3 FRA KR. 214.990,-

Den nye Mazda CX-3 er en crossover, der skiller sig ud på alle områder. Her er det ydre lige så smukt som det indre.
Tag et nærmere kig og nyd det skarpe formsprog, de innovative teknologier og det generøse udstyr med blandt
andet en række aktive sikkerhedssystemer. SKYACTIV-teknikken kombinerer suveræne køreegenskaber med lavt
brændstofforbrug. CX-3 fås også med automatgear og ﬁrehjulstræk for et endnu større smil bag rattet. Oplev det
hele ved en prøvekørsel hos din Mazda forhandler.

Mobilitetservice: Ved køb af en ny Mazda får du også vores omfattende mobilitetsservice, der holder
dig kørende, hvis uheldet er ude.
Prisgaranti: Hos Mazda har vi prisgaranti på alt vores værkstedsarbejde, så du som Mazda-ejer altid
kan få den bedste, autoriserede service og originale reservedele til den mest fordelagtige pris*.

Bilen er vist med ekstraudstyr. Den nævnte pris er ekskl. leveringsomkostninger kr. 3.780,- Brændstoføkonomi ved blandet kørsel 17,2 – 15,6 km/l. CO2-emission 136 – 150 g/km.
Energiklasse
*Læs mere om prisgaranti og betingelser på mazda.dk
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DM INDOOR SKI

Et lysshow, og tre højtalere forvandlede båndet til et brag af en ski
fest. Da konkurrencen var slut, ventede deltagerne spændt på afgørelsen, som kom senere i den alpehytte inspirerede bar.

NY SKI DISCIPLIN
HAR AFHOLDT
SIT FØRSTE DM
DM i Indoor Skiing blev afholdt for første gang
i Indoor Ski Rødovre. Målet for arrangøren,
Janus Hecht, er at skabe en ny disciplin på ski
med højt niveau i flade Danmark.
Tekst og foto: Rikke Olsen

P

ister med sne var
skiftet ud med et
rullende hvidt bånd
som underlag, da Indoor Ski Rødovre var vært for
afholdelsen af Danmarks første
DM i Indoor Skiing. En dag med
konkurrence og afterski stemning. Janus Hecht er idemanden, og arrangøren bag konkurrencen.
- Dagen har været helt fantastisk, og konkurrencen har
forløbet godt. Folk er blevet underholdt, og vi har bevist, at skiløb på båndet kan være fedt, siger Janus Hecht.
Overraskende præstationer
Tilsammen stillede 30 deltagere
op i disciplinerne Demo, Formation og Freestyle. Mindst lige så
mange tilskuere, var mødt op for
at heppe. Freestyle disciplinen
inviterede til anderledes bevægelser, og den greb deltagerne.
Det kostede et par styrt undervejs, men det var ikke afgørende
i denne disciplin. Blandt de mest
opfindsomme tricks var koldbøtter, armbøjninger på skispidserne
og ’sneglen’, som er et kontrolleret fald, hvor skiene svinges
rundt om kroppen, imens man
ligger på siden.
Kreativiteten var også i top
under formationsløbene. Tøjet
matchede i farve, og flere havde

forberedt små skuespil i deres
koreografi. Et hold brugte progression i skiløbet, som et tema
igennem deres formation, og
endte som seje soldater med synkrone kortsving. Holdene brugte
rytmen i musikken til at bevæge
sig rundt på båndet, og gav publikum et show. Én af dem som
deltog i konkurrencen er Louise Hauberg. Hun træner normalt i SkiArena Aarhus, og stillede op i alle tre discipliner.
- Det har været virkelig sjovt,
og lidt nervepirrende at blive bedømt af dommerne. Det er rigtig godt, at de holder DM, fordi
det giver noget at træne for. Jeg
håber, at det bliver endnu større
næste år, så der er flere at konkurrere imod, fortæller Louise
Haugberg.
Deltagerne har trænet op til
konkurrencen i SkiArena Aarhus og i Indoor Ski Rødovre. Og
både deltager Louise Haugberg,
og arrangør Janus Hecht håber at
endnu flere vil deltage næste år.
- Jeg håber vi kan starte nogle
træningshold op inden konkurrencen, fordi med flere deltagere
kan man motivere og inspirere
hinanden, konstaterer Janus
Hecht.
Fra DDS bestod dommerteamet af Thomas Reiter, og Lise
Roulund, samt Bas van den Brink
fra det hollandske Interski hold.
Der var medaljer og præmier til
de tre bedste i hver kategori. Un-

Vinderne af formationsdisciplinen blev holdet Oldies but Golides, hvor arrangør Janus Hecht også var på. På 2. pladsen kom Team Shrek. ShredSiters med de lyserøde t-shirts fik 3. pladsen.

I freestyle disciplinen smed Jacob Vinter den ene ski.

der præmieoverrækkelsen fortalte de tre dommere, at det
havde været spændende, og til
tider overraskende at se deltagernes præstationer. For dommer Thomas Reiter var hans personlige højdepunkt fra dagen
dog uden for skibåndet.
- Tilskuernes begejstring og
opbakning har været stor. Det
giver en fed stemning, at de hepper og klapper, når deltagerne

Tre glade dommere. I Holland er indoor ski mere
udbredt end i Danmark. Derfor var den hollandske interski kører, Bas van den Brink inviteret
herop som dommer.

leverer nogle gode sving og tricks,
siger Thomas Reiter.
Indendørs landshold
Målet med konkurrencen er, at
gøre indendørs skiløb på bånd
til mere end en halvdårlig erstatning for rigtig skiløb i alperne. At få folk til at se mulighederne for at dygtiggøre sig, og
have det sjovt på båndet. Han er
uddanner for Den Danske Skiskole, og har selv brugt båndet
til at træne op til kurser og forberede sig til vintersæsonen på
ski. Herfra kom tanken om at
afholde et DM i Indoor Skiing.
- Jeg betragter det som en
selvstændig ski disciplin, og
ikke som en erstatning for noget andet, forklarer Janus Hecht
Ambitionerne for fremtidens
DM i Indoor Skiing er derfor at
gøre konkurrencen til et officielt danmarksmesterskab. Derfor har han indgået et samarbejde med Danmarks Skiforbund.
I Holland har der før været konkurrencer i formationsskiløb på

bånd, men der findes endnu ingen Europamesterskaber i Indoor Skiing.
- Det er en spirende sport, og
det vil være fedt, at lave et mere
etableret DM på niveau med det
alpine. Og det kunne være rigtig sjovt at konkurrere mod andre lande i Europa. Måske med
et landshold, lyder det fra Janus
Hecht.
Første DM i Indoor Skiing
var stablet på benene sammen
med Danmarks Skiforbund og
frivillige kræfter fra Indoor Ski
Rødovre og SkiArena Aarhus.
Efter konkurrencen var der fælles spisning i Indoor Ski’s bar,
hvor der hænger landkort over
alperne på væggene og en reol
er fyldt med bøger om ski. Her
afsluttede tilskuere og deltagere
dagen med en god skisnak over
en øl.
Resultater og stemningsbilleder fra konkurrencen kan ses
på facebooksiden DM i Indoor
Skiing og på www.dmindoorskiing.wordpress.dk

oure højskole

SPORT & PERFORMING ARTS

På Oure Højskole får du masser af ski for pengene. 8 uger i Alperne, og 17 uger på højskole
med træning, skiløb og sjove oplevelser. Du kan træne freestyle, offpiste, freeride, alpin
eller uddanne dig til BSI.
Vi starter 3. januar.

Læs mere på oure.dk
tlf. 6238 3838, mail. info@oure.dk, web. oure.dk

www.oure.dk
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DANMARKS SKIFORBUND

Ny formand
med Lapland
og Stenmark på
fortidens radar

Af Kristian Boye, Tekstwerk
Foto: Flemming Vitus
ne og ski
var allerede fra de
tidlige
usikre
barnsben en
del af Anna Harboe Falkenbergs
opvækst i Sverige med en mormor fra Lapland. I en tid, hvor
store svenske sportsstjerner som
Ingemar Stenmark var en af heltene blandt de svenske skolebørn, da det store svenske idol
fejrede sine alpine triumfer i
1970’erne.
”Jeg er vokset op med ski
med en mormor fra Lapland,
som så al skisport i fjernsynet,
og så husker jeg en helt speciel
stemning i skolen omkring de
svenske idoler. Undervisningen
stoppede og tv’et i klassen blev
tændt, når de store helte skulle
dyste. Der var et meget stor nationalt fokus på sportsstjernerne
i Sverige dengang, ” fortæller
Anna Harboe Falkenberg.
Hendes første erfaringer på
ski var med langrend. Senere
fortsatte opvæksten først i England og så i Danmark, og da
1980’erne og gymnasietiden kom,
blev hun lige som så mange andre grebet af den store alpine
bølge, som skyllede ind over
ungdomskulturen i de år. Men
at hun en skønne dag skulle
blive formand for Danmarks
Skiforbund, havde hun naturligvis ikke forestillet sig.

skisport
mere og
mere intenst.
Derfor indrullerede hun sig selv som
en af de frivillige kræfter i
Hareskovens klubmiljø, og selv
om Anna Harboe nu sidder som
formand for Danmarks Skiforbund, så håber hun i den grad,
at det kan mærkes, at hun og
resten af bestyrelsen er rundet
af klubmiljøerne i de danske
skiklubber.
”Jeg håber, at der stadig er
nogle, der husker de omeletter,
vi lavede til dem på klubturene.
Jeg tror, det er en fordel at have
en fortid i klubmiljøet, og vi har
gjort meget ud af at sammensætte en bestyrelse med en fortid i klubmiljøerne. Det letter
en vigtig tæt dialog med klubberne. Det er utroligt vigtigt, at
Danmarks Skiforbund og klubberne er fælles om at definere
og skabe fremtiden. Det er mit
håb, at det allerede kan mærkes,” siger hun.

Klubtur med veninde blev vendepunkt
Men da en veninde lokkede hende
med på en klubtur for Skiklubben
Hareskov, hvor de begge havde deltagende døtre, opstod interessen
for foreningslivet og det frivillige
arbejde, som voksede endnu mere
i takt med, at datteren dyrkede

Kommunikation som værktøj
Da Anna Harboe Falkenberg tidligere i år overtog posten som
formand Danmarks Skiforbund,
havde hun allerede arbejdshandskerne på. Hun har siddet fem år
i bestyrelsen, som netop havde
givet det strategiske fokus et

Anna Harboe er den første
kvindelige formand i
Danmarks Skiforbund.

S

Danmarks Skiforbund har med Anna
Harboe Falkenberg
fået en ny formand
rundet af såvel langrend som Lapland,
alpint sne og frivillighed, samt en
forkærlighed for
kommunikation og
en lyst til at skabe
forandringer.

eftersyn med henblik på at definere en vision for Danmarks Skiforbund i de kommende år. Derfor
faldt det hende naturligt at takke
ja til formandsposten. Hun har
en mangeårig karriere i reklamebranchen på sit cv og er i dag medejer af Falkenberg & Falkenberg

med
fokus
på strategisk og kreativ
kommunikation.
”Da jeg i første omgang kom ind i Danmarks Skiforbund, gjorde jeg det, fordi jeg
mente, at jeg ville kunne gøre
en forskel med min erhvervsmæssige baggrund med reklame
og kommunikation. Da vi så
skulle sammensætte den nye
bestyrelse, definerede vi de arbejdsopgaver, som lå på bordet
for de forskellige poster, og formanden skal være en der er åben,
igangsættende, diplomatisk og
ekstremt udadvendt. Så det er
den opgave, der ligger foran mig.”
siger Anna Harboe Falkenberg.
Det her med at caste folk
præcist til de forskellige arbejdsopgaver er faktisk noget, som
ligger den nye formand meget
på sinde, og hun er selv meget
bevidst omkring egne styrker
og begrænsninger.
”Mine styrker ligger i kommunikationen og at få sat tingene i gang. Til gengæld ligger
min styrke ikke i afslutninger,
så det er vigtigt, at vi har andre
gode kræfter til den del.”
Tæt samarbejde med klubberne
I begyndelsen af 2015 formulerede Danmarks Skiforbund en

strategi og en vision
for de kommende års
arbejde, hvor hovedessensen er, at forbundet
skal have et sportsligt fokus for at fremme idrætsaktiviteter og talentarbejde
året rundt. For bredden og
eliten på tværs af klubber og
discipliner, og formanden føler, at de allerede er godt i gang
med at gøre det i tæt samarbejde
med klubberne.
”Vi er i gang med at føre vores vision og strategi ud i tæt
samarbejde med klubberne, og
det er super sjovt. Vi skal som
forbund være katalysator for det
sportslige fokus ude i klubberne
og være med til hjælpe dem, så
de kan have aktiviteter for deres medlemmer hele året, selv
som der ikke er sne. Der er vi
for eksempel kommet rigtig langt
med rulleski, som virkelig er
blevet populært i Danmark. Men
det kan også være træning med
mountainbike eller andet,” fortæller hun.
Som et godt eksempel på det
nævner Anna Harboe Falkenberg det nye SkiPark Vesterhavet, som åbnede i september i år
med fire afmærkede ruter for
rulleskiløbere, og som henvender sig til både bredde og elite.
Der er omkring 1.000 rulleskiløbere i Danmark og en stigende
interesse blandet medlemmerne
i Danmarks Skiforbund.
Fokus og resultater
Det er godt med strategier og
visioner, men for formanden er
det mindst lige så vigtigt at få
dem ført ud i livet, så det bliver
til meget mere end tanker på papir. Derfor er der også lavet tre
fokusområder, som der arbejdes
konkret med.
”Vi skal tænke rigtig meget

DANMARKS SKIFORBUND

tvær-disciplinært i alt, hvad vi
gør, så vores arbejde gavner mere
end en disciplin. Vi skal være
åbne og vise, hvad vi gør, også
når det handler om økonomi.
Samtidig skal der være et særligt fokus på uddannelse, så vi
får optimeret vores uddannelsesarbejde og får defineret, hvad
det er for trænere, vi skal bruge,
når vi gerne vil have nogle, der
kan arbejde på tværs af discipliner.”
”Nu skal vi så vise, at vi kan
gøre det. ’Walk the talk’, og det
er en kæmpe ting. Det er virkeligt vigtigt, at vi får fulgt op på
implementeringen, og så skal vi
jo gerne vise nogle resultater ud
fra vores årsplan til repræsentantskabsmødet i det nye år,”
siger hun.
Så med andre ord er arbejdsudvalg sat i gang for at føre visionen ud i livet, og der arbejdes
ihærdigt for at levere resultater,
og selv om der stadig er masser
af arbejde foran dem, så synes
formanden, at de er kommet
godt i gang.
”Vi er godt i gang sammen
med klubberne, og et andet godt
eksempel er økonomien. Der har
førhen været meget tillukket,
men nu er vi mere åbne. Det giver langt bedre grobund for at
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være på tværs af discipliner. Det
stiller anderledes krav til trænerne og dermed uddannelsen
af trænerne.
”Det er jo derfor, de her udvalg er sat i værk, så vi kan få
nogle ideer på bordet til, hvordan vi løser de her opgaver i tæt
samarbejde med klubberne,” forklarer hun.

Anna Harboe guidede sidste år skiforbundets protektor prinsesse Marie rundt på
den store skievent i Århus.

kunne diskutere og optimere i
forhold til aktiviteter,” siger
Anna Harboe Falkenberg.
Talentudvikling på tværs af discipliner
Udfordringer ligger der stadig
masser af i et forbund med virkelig mange forskellige aktiviteter. Der er de traditionelle discipliner i alpint og nordisk, som
er meget forskellige, og inden
for deres genrer er der også store
forskelle med freestyle, rulleski

og skiskydning, hvor Danmark
i 2015 pludselig fik en sølvmedalje til VM, så der er nok af
idrætsudøvere, som efterspørger ressourcer.
”Ja, hvem havde forudset, at
vi ville få en VM medalje? Det
er da helt fantastisk. Vi tror på,
at det er vigtigt at skabe en talentudvikling på tværs af discipliner, så det tilgodeser så mange
talenter som muligt. Vi har for
eksempel kraftcentre for alpint

HVOR SKAL DU STÅ PÅ
SKI I VINTER?
Flyv med Icelandair til et af verdens bedste
skiområder Denver, Colorado.

Skiene rejser gratis med Icelandair,
2x23 kg inkluderet til USA og Canada
+ Se mere på www.icelandair.dk

og nordisk, men ikke rigtig for
freestyle, fordi de er sværere at
fange ind i et traditionelt kraftcenter system. Den del håber vi
også at kunne forbedre med vores fokus på tværs af discipliner,” siger hun.
Det er tydeligt, at vi her rammer ned i uddannelsesudvalget,
hvor formanden selv sidder med
i arbejdsgruppen. Her er der i
trænergruppen brug for at skabe
en ny struktur, når fokus skal

Kvinder i toppen af idræt
Arbejdet er i fuldt gang for bestyrelsen og den anden kvindelige formand i skiforbundets
historie. Det bliver spændende
at følge resultaterne de kommende år.
Positionen som formand har
ikke været en kønspolitisk ting
for Anna Harboe Falkenberg,
men hun er helt på linje med
Danmarks Idræts Forbund (DIF),
som i længere tid har efterspurgt
flere kvinder i toppen af idræt,
og hun ærgrer sig over, at det
virkelig halter med kvindelige
formænd i dansk idræt.
”Der er kun seks kvindelige
formænd i 61 specialforbund,
hvilket er synd. Kvinder har ofte
både gode lederevner og gode
egenskaber i forhold til at motivere frivillige i idrættens verden, så der burde være flere,” siger hun.
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Skullcandy
Xfree Wireless

Revolutionerede nyhed fra
Skullcandy: Bluetooth hovedtelefon med TripleLock til alle
former for sport…
Pris 899 DKK

The Perfect Setup
LEDNINGS
FRI &
TRIPLE
LOCK

Völkls vigtigste mantra er ”The Perfect Setup”, forstået sådan, at ski og
bindinger skal ses som en helhed og
skal fungere perfekt sammen. Det
perfekte Setup kan man i særdeleshed tale om, når det gælder de nye
super lette Carbonski BMT til Freeride Touring fra Völkl sat sammen
med MARKER KingPin Pin-tech
bindingen, der kom sidste år og siden
har høstet et utal af awards og udmærkelser.

AWARD VIND
END
ED

Pris ski 7.500 DKK
Pris binding fra 3.400 DKK

SKIAVISEN
bringer nyt
om skiudstyr,
beklædning
og gadgets
baseret på
nyheder
modtaget fra
markedets
danske
importører
Samlet og redigeret af
Henrik V. Nørgaard

IGN
ES

Salomon Quest Max 130
Salomon Quest Max 130 er til ekspert skiløberen, der vil have maksimal downhill performance på hele bjerget. Det stive fleks giver mulighed for kontrol, i selv de mest krævende forhold. Quest Max 130 kommer med Salomons velkendte 360 Custom fit shell, der kan tilpasses
100 % ens fod. Som standard har Quest max 130 en 98 mm bredde i forfoden, den kan med Custom shell strækkes til 104 mm. Støvlen har en
gummisål, der sikrer et godt greb, når du går back country.
Pris 3.800 DKK

UDSTYR
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REJSE
GEAR
TIL
SKIFOLK

Rossignol
Rossignol er både et ikon fra fortiden og et symbol på
fremtiden. Rossignols historie går over 100 år tilbage.
Det startede, da den franske tømrer Abel Rossignol i
1907 lavede et par træ-ski til sig selv. I dag designer
og fabrikerer Rossignol ski, bindinger og skistøvler til
langrend og alpin, snowboards, samt teknisk udstyr
og tøj til alle sæsoner. Det er alt sammen produkter,
som er lavet af folk, der er dedikeret til perfektion og
som forstår, hvad der kræves for at kunne begå sig på
bjerget. I SKIAVISENs Udstyrsnyt er der fokus på:
Soul 7 allround freeride-ski med “Light Tip Construction” og Rocker. Soul 7 er den mest solgte freeride-ski i verden og den letteste freeride-ski på markedet med trækerne.
Alltrack “Walk 2 Ride” freeride skistøvle til hele
bjerget, samt en af markedets flotteste teleskopstave
til freeride.
Freeride Pro
Telescopic stav
599 DKK

Douchebags

Alltrack Pro 130
skistøvle
3.499 DKK

Douchebags er et projekt med passion, hjerte og
sjæl. Den svenske skiløber Jon Olsson og den norske
produktingeniør Truls Brataas står bag Douchebags,
som er en serie af tasker designet til folk på farten,
der rejser med masser af udstyr. Forud for produktionen af The Hugger, The Big Bastard og The Douchebag har de interviewet 150 skiløbere, snowboardere og surfere for at finde ud af, hvad der var vigtigt
for dem ved en rejsetaske. Bagefter gik de så til luftfartsselskaber og bagagehåndteringspersonale for at
finde ud af, hvilken slags tasker der er nemmest at
håndtere.
Læg dertil samarbejder med det norske militær,
Norges teknik og naturvidenskabelige universitet
og en prisvindende designer, så har du opskriften på,
hvordan man laver et produkt, der blev totalt udsolgt i løbet af firmaets første to måneder på markedet. Og lige siden 2012 har Douchebags kun vokset både i antallet af personer involveret og i antallet af
produkter. I dag driver Douchebags fra de norske
fjelde et anerkendt og respekteret brand, der leverer
det bedste inden for skitasker, rejsetasker og rygsække.
Skibag Slim ’Jim’ DKK 999 DKK
Rygsæk/støvletaske ’The Hugger’ 30L 1.099 DKK
Rejsetaske ’The Big Bastard’ 90L 1.699 DKK

Soul 7 ski
m. Axial3
120 binding
5.999 DKK

Sony Action Cam X1000 & AS200
Sony er verdens mest kendte elektronikmærke.
Så når den japanske gigant kaster sig ud i noget,
er der bund i det. Og det er lige præcis, hvad der
er med deres serie af Sony Action Cams.
Med et Sony Action Cam fanger du det utrolige
og laver det om til fantastiske film. Sonys Full
HD Action Cams har enestående billedkvalitet,
forbedret sløringsreduktion, kan fjernbetjenes og
har et hav af andre features, som alle sammen er
med til at sikre dig legendariske optagelser. Kameraerne er alle kompakte og splashproof, hvilket gør dem klar til alle slags udfordringer.
SONY AS200VR m. remote 3.300 DKK
SONY X1000VR m. remote 4.400 DKK

SPLASH
PROOF
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Helly
Hansen

SALOMON

Soulquest BC Insulated Midlayer

Ullr W Aurora
Shell Jakke

Buff®

Windproof
Neckwarmer
Teknisk vindtæt neckwarmer i printed Gore Windstopper ®, kombineret med
dobbelt microfiber materiale som man kan ånde igennem. Windstoppermaterialet er stækbart, og har
microfleece på indersiden,
for maksimal komfort.
Pris ca. 350 kr.

Det ultimative midlayer for seriøse back
country skiløbere, Soulquest har hul fiber
isolering for maksimal varme og minimal
vægt og SmartSkin konstruktion for at
muliggøre en bedre bevægelse og bedre
fugt ledelse.

Helly Hansen har sammen med nogle af verdens
bedste kvindelige professionelle freeride-skiløbere
skabt Ullr Aurora Shell,
der er designet så den kan
tackle ethvert back country eventyr. Jakken har
særlig pasform til kvinder
og er lavet med Helly
Tech Professional 3 lags
membran, der har ekstra
god luftgennemtrængelighed og en uovertruffen
åndbarhed. Denne feminine jakke vil helt sikkert
holde enhver skiløber tør,
varm og komfortabel i
dyb pulver sne.

Pris 1.800 DKK

FIBER
ISOLERING

Pris 3.500 DKK

Buff®

Microfiber &
Polar hue

SALOMON

S-Lab X Alp Down Hoodie

Hue i dobbeltlag. Inderside i blød microfleece,
yderside i microfiber.
En hue der giver perfekt
isolering og fugtkontrol
til aktiviteter i den
kolde tid.

DESIGNET
TIL
KVINDER

Pris ca. 220 kr.

THANK GOD SUMMER IS OVER
Det lille danske firma TGSiO fortsætter med at
producere sjove t-shirts, caps osv. til dig, som er
glad for, at den danske sommer endelig er slut og at
sneen begynder at falde i bjergene.

T-shirt
’A Bad Day Skiing
is Better Than a
Good Day at Work’
Med denne t-shirt,
viser du dine kollegaer, hvad der er vigtigst for digJ
Pris 299 DKK

Cap
Snapback cap fra TGSiO
produceret af State of Wow med denne cap viser du, at
du er en rigtig skier….
Pris 299 DKK

Helly Hansen
Ullr W Aurora
Shell Bukser

Designet til kvinder og de eventyrlige dage fyldt med offpiste
skiløb. Ullr W Aurora Shell bukser har et speciel snit, der giver
kvindelige skiløbere ekstra komfort og perfekt pasform til bevægelse. Skibukserne er med Helly
Tech Professionel 3-lags membran, freeridefunktion, som omfatter jakke-til-buks integration
via bæltestroppen og et RECCOlavinesystem.
Pris 3.300 DKK

S-Lab X Alp Down Hoodie fra Salomon fungerer både som en mellemlagsisolerende jakke og et velisoleret
ydrelag. Designet specielt til stigninger og lange skiture, er denne jakke
varm, let og vandafvisende og har
strækpaneler der øger bevægelsesfriheden når du hiker. Med en super
kombination af 800-fill vandafvisende gåsedun og syntetisk isolering i
de områder, der ville være tilbøjelige
til fugt, når man har rygsæk på, er
man sikker på at ånde. Den justerbare hætte er designet til at arbejde
med en hjelm, og stræk manchetter
give dig lidt ekstra alsidighed og sikkerhed. Alt i alt, en super alsidig
jakke til alle dine alpine eventyr.
Pris 2.800 DKK

DESIGNET
TIL
STIGNING

Langrends
udfordring i de
norske fjeLde
OBS:
Vi har pladser der
er reserveret til
danske skiløbere

Birkenpakke:
2600,- (nOk)
2 nætter ( fre-søn)
+ startnummer

rena – Lillehammer, 54 km
19. Marts 2016 • Tilmelding og info: www.birkebeiner.no
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PORTRÆT

NÅR SKI-PASSION ER CENTRUM
HELE LIVET
En skuffe fyldt med
21 DM-guldmedaljer,
en skiklub og partnerskab i Playground
er et par af beviserne
på et liv, hvor skiløb
altid har været i
centrum for Nikolaj
Vang.
Af Kristian Boye, Tekstwerk

D

er var engang,
hvor drengen
Nikolaj Vang
aldrig kunne få
nok af sport.
Glæden ved skisport var allerede velplaceret i
kroppen, fra han var helt lille i
Glostrup Skiklub, men det var
ikke nok. Det kunne snildt blive
til tre-fire gange fodboldtræning
om ugen ved siden af træningen,
centreret omkring skisport. Han
havde faktisk så meget krudt i
kroppen, at læger og forældre
bad ham om at prioritere, fordi
de var bekymret for overtræning.
Valget faldt uden tøven på
skisport, og i dag kan 38-årige
Nikolaj Vang se tilbage på, hvordan en hverdag med skiløb har
ført til, hvor han er i dag med
både skiklub, trænerroller og en
virksomhed, som er centreret
omkring udstyr til skisport og
andre aktive udendørs sportsaktiviteter. Men altså først efter
en lang række oplevelser og topresultater, hvor langrend er en
af de eneste discipliner, han ikke
har en medalje fra. Internationalt er en 17.-plads ved VM i halfpipe bedste resultat.
Når Nikolaj Vang fortæller,
lyder det nærmest, som om det
hele er faldet i hak af sig selv.
Fra da han som seksårig koncentrerede sig om racing Glostrup
skiklub til i teenageårene at eksperimentere med snowboard og
free skiing. Nysgerrigheden var
stor og interessen for pukkelpist
naturlig. Det førte til et high
school-ophold i USA, hvor freeride (offpiste) var i højsædet og
han blev en del af et pukkelpiste-hold. Men det stoppede bestemt ikke der.

Nikolaj Vang gør klar til en ny skirejse

”Efter gymnasiet tog jeg chancen og gik målrettet efter at
bruge alt min tid på free skiing.
I starten var det hele lidt ’skibumset’, men efter den første
sæson var jeg så privilegeret at
erhverve mig en række sponsorer og var en etableret del af den
spirende og yderst åbenarmede
danske free skiing scene, herunder den årlige danske skifilm
fra Rad Film, talentudviklende
træningslejre og en aktiv del af
organisationen bag de danske
freestyle mesterskaber, som
gjorde at jeg kunne jeg veksle
det til et liv, hvor jeg hele året
rejste til de dele af verden, som
bød på de bedste sneforhold,” siger Nikolaj Vang
Netværk og erfaringer førte til
Playground
Den unge ski-entusiast kaster sig
over alt fra World Cup til VM,
og han supplerede sine sponsorindtægter med at lave grafisk arbejde for små virksomheder i de
helt tidlige internet-dage. Den
aktive del af karrieren førte også
til masser af ture for at udforske
skisportssteder i Sydamerika,
New Zealand, Japan og Iran. I
takt med, at han blev ældre, kom
koblingen til det voksne liv, og
hvordan man kunne bruge sin
passion til også at leve af det.
”Det kunne godt til tider

være lidt en rodløs tilværelse,
og efter jeg var fyldt 30 år, begyndte jeg naturligt nok at være
mere hjemme i Danmark. Det
gik op for mig, at jeg jo havde
fået et kæmpe stort netværk inden for skisport, og det var vigtigt for mig at aktivere det i mit
erhvervsliv, så skiløb altid kunne
være i centrum i mit liv,” fortæller han.
Og den del er også faldet på
plads i virksomheden Playground
i partnerskab med Anders Bjørndahl. En virksomhed, som udover distribution af skiudstyr
m.m. også består af Playground
Production med fokus på film
og tv-produktion og en masse
viden om brug af droner til filmog tv-skud. I Playground Acti-

Nikolaj på vej ned ad pisten

vation har de så også et reklamebureau. Men det har alt
sammen på en eller anden måde
tilknytning til deres aktive liv
i bjergene.
”De mange år med produktion af skifilm, skiearrangementer og utallige dage med to brædder under fødderne giver os et
indgående kendskab til branchen
de mange tilhørende brands, så
det hele giver mening, og vi er i
dag en virksomhed på 30-40
medarbejdere fordelt i de nordiske lande,” siger Nikolaj Vang.
Lysten til at give tilbage
Men Playground er mere end
det. Det er også skiklubben Playground Snow, hvor det skifter
fra firma til frivillighed og foreningsliv. Hvor det lige netop
handler om glæden ved ski og at
give tilbage til det miljø, der har
givet Nikolaj Vang og has partner
i Playground så meget. Det sker
blandt andet med træningslejre ,
mesterskaber og events med freestyle og freeride i fokus.
”Det er en livsstil, hvor vi
kombinerer eventyr med træning i et uformelt miljø. Vi er
også blevet en stor vidensbank
for freestyle og freeride, og vi
har efterhånden en ret stor skare,
hvor vi passer godt på hinanden,” fortæller han.
Og det er en stor succes med

de her camps.
”Vi har hvert år har 400-500
unge mennesker af sted fra 13
år og opefter, og vi har vel omkring 20 kompetente trænere
tilknyttet. De træner i grupper
med en til otte elever, og det giver dem rigtig meget. Det rykker sig helt vildt på sådan en
camp,” siger den 38-årige skientusiast.
Det stopper dog ikke der, for
Playground har også i mange år
været med til at arrangere DM
i freestyle ski og snowboard.
Men selv om det selvfølgelig tager tid og ressourcer, så er enhver tanke om at hoppe fra den
frivillige del blevet afvist, så
man stadig hjælper talenter, som
en af Danmarks bedste freestyle
skier Rasmus DJ til at udleve
sine drømme på ski.
”Det har da været oppe og
vende, om vi har råd og tid til at
bruge så meget tid på foreningsarbejde. Men det handler også
om at give noget tilbage til det,
der har givet os så meget. Hvis
vi skar det fra, så ville vi miste
noget, vi holder af. Vi har eksempelvis fulgt Rasmus DJ fra
han var 11 år gammel og var der,
da han fik dispensation og frihed fra skolen i ottende klasse
til at satse på hans passion. Så
at hoppe fra nu ville være som
at miste et familemedlem.”
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Olympisk skisportsdestination beliggende
kun en halv times bilkørsel fra ”De Østrigske Alpers Hovedstad” Innsbruck
Af Henrik V. Nørgaard
Foto: Pressefoto

V

intergæster,
som vælger at
flyve til Østrig,
finder næppe
noget mere centralt placeret
sted at lande end Innsbruck Lufthavn. Byen, der også kaldes ”De
Østrigske Alpernes Hovedstad“,
ligger så centralt placeret, at flere
af områdets skisportssteder kan
nås inden for en times tid.
Innsbruck Lufthavn befinder sig tæt på byens centrum,
og shuttle-busser sørger for hurtig og effektiv transport til både
bymidten samt de forskellige
skidestinationer. Skal man længere væk, kan man på blot 20
minutter komme til hovedbanegården i Innsbruck, hvorfra
der er forbindelse til fjernere destinationer.
Du kan være komfortabelt og hurtigt
fremme
En række flyselskaber, blandt andet SAS, Austrian, NIKI, Atlantic Airways og Jettime, opererer
på ruterne København-Innsbruck
eller Billund-Innsbruck. Nogle
forbindelser er direkte og andre
er der mellemlanding på. Med
flere daglige flyvninger mellem

Danmark og Østrig er der gode
muligheder for at finde en passende afgang.
Læn dig tilbage i flysædet og
klik i skiene få timer efter. F.
eks. med flyselskabet Austrian,
der tilbyder direkte forbindelse
fra og til København, kan man
komme både hurtigt og udhvilet til Østrig og samtidig få mest
muligt ud af skiferien.
Der er mange fordele ved at
tage fly og flere og flere danskere

vælger fly som transportform,
både pga. komfort og tidsgevinst,
da det som regel tager en hel rejsedag i hver ende af ferien at køre
i egen bil til Østrig, og ved at
flyve spares der både kørselsomkostninger samt eventuel overnatning undervejs.
Flypriserne ligger på et niveau, hvor alle kan være med.
Er du hurtigt ude og rammer den
rigtige periode, er der på nettet
set returbilletter til Innsbruck
for under 1.700 kroner.
Netop for skiløbere yder Austrian den service, at man kan
medbringe både 23 kilo bagage
og et par ski - uden at der opkræves ekstra gebyrer.

Fra pist til storbyshopping på
20 minutter
Ikke mange steder oplever man
den unikke kombination af storby
og skiløb, som området ved Innsbruck byder på. Byen har al den
storbystemning, man kan tænke
sig, og niveauet på restauranter,
koncerter, shopping og museer er
højt, og prisniveauet er humant.
Samtidig er byen omgivet af
bjerge, og direkte fra byens udkant kan man på 20 minutter
bevæge sig fra byens pulserende
centrum op til det alpine område på byens bjerg Nordkette,
hvor nogle få gode pister lokker.
Når skidagen slutter, kan man
på ingen tid være tilbage i storbyen og nyde dens mange mu-

ligheder, men man kan også give
sig tid til at nyde et måltid eller
en drink samt dagens sidste solstråler på en af de udendørs barer, der ligger i skiterrænet over
Innsbruck. Og ender man på
tjekkede steder som Cloud9 Iglu
Bar eller Chill-out-Lounge, haster det ikke med at komme tilbage.
Nå, men SKIAVISENs skiløbsmæssige interesse med denne
artikel ligger på den anden side
af Nordkette….
Axamer Lizum
Med postbussen fra Innsbruck
Hovedbanegård er der 50 min.
kørsel til Axamer Lizum skisportsdestinationen, hvor der i
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AXAMER LIZUM
Skiområdet:
1.580-2.340 m.o.h.
Byen: 1.560 m.o.h.
Pister i alt:..........40 km.
Blå..........................7 km
Rød.......................21 km
Sort.........................2 km
Skirute..................10 km
Lifter:................. 10 stk.
/ 12.000 pers/time
Togbane:.......................1

Stolelifter:....................6
Slæbelifter:..................3
Langrendsspor:.......6 km
Priseksempler:
(pr. voksen pr dag)
Liftkort:....................€37
Skileje:......................€30
Skiskole:...................€48
Der ydes familierabatter
samt rabatter til børn,
ungdom og seniorer.

NYTTIGE LINKS:

www.innsbruck-airport.com
www.austrian.com
www.innsbruck.info
www.nordkette.com
www.axamer-lizum.at

1964 og 1976 blev afviklet
Vinter–OL konkurrencer. Så
her har kendte skisportsstjerner som Mittermaier, Wenzel, Schranz, Gros, Thöni og
Stenmark konkurreret om
olympiske medaljer.
Fra byen i 1.580 m.o.h.
går flere lifter op i skiterrænet, især kan fremhæves den
wire-trukne togbane Olympiabahn, der fører op til bjergtinden Hoadl i 2.340 m.o.h.
Derfra giver flere pister mulighed for uafbrudt skiløb
med 760 højdemeter ned ad
bjerget.
Skiområdet byder på 40
km pister, overvejende ”røde”,
og med 10 km pister udlagt
som skiruter. Foruden tog-

banen betjenes skiområdet
med seks stolelifte og tre
træklifte. For snowboardere
og twin-tips er der ved trækliften Kaiserwald en park
med kickers, bokse m.v.
Axamer Lizum er et mindre højtbeliggende skiområde med en stærk
snestatistik
Du får et snesikkert skiløb
i Axamer Lizum, fra gennemsnitligt en halv meter
sne ved sæsonstart til 1½
meter sne resten af sæsonen. Som gardering af det
naturlige snefald kan 75 %
af pisterne dækkes eller suppleres med kunstsne fra snekanoner.
En skidag eller en kort

skiferie i Axamer Lizum er
i princippet for alle, uanset
niveau, om det er børnefamilier, nybegyndere, øvede
eller snowboardere. Eksperter vil dog have svært ved
at finde udfordringer på pisterne over flere dage, men
som adspredelse er der gode
offpiste muligheder efter
snefald.
SKIAVISEN kan anbefale korte skiferier i Axamer Lizum af 1-4 dages varighed til alle skiløbere og
snowboardere.
Ophold
Måtte det foretrækkes ikke
at pendle frem og tilbage fra
Innsbruck, er der i Axamer

Lizum flere indkvarteringsmuligheder på gode hoteller,
bl.a. på det 4-stjernede Hotel Lizumerhof. Priser i højsæsonen fra 108 EUR/person i dobbeltværelse med
halvpension.
Kulinarium
Et par hints til spise og drikke
i skiterrænet kan være en
frokost på Birgitzköpflhaus,
hvor der er kaminstue og
varmt køkken med såvel
lette som solide lokale retter, og en forfriskning kan
enten indtages på Hoadl Bar
på udsigtstoppen af Hoadl eller ved rustikke Dohlennest
midt på Olympia nedfarten.

LANGLEY:

DET STORE OFF-PISTE-ORGIE
Langley har tilbud
til alle skielskere –
fra familiens yngste
til den dristige offpiste-løber – men
foretrækker du sol
og varme, kan du
også få det

H

vis du er en rutineret og
dristig skiløber, har Langley som denne vinters store
lækkerbisken og nyhed sammensat din drømme-vinterferie: Ski
around Serre Chevalier - en uge
på Langley Hotel La Veille Ferme,
hvor du kommer på seks forskellige off-piste-ture med guide.
Hver dag indledes med den
lækre morgenbuffet, der er en
del af turens halvpension, og
derefter kører man i bil til det
sted, hvorfra dagens skitur udgår, maksimalt halvanden time
fra den charmerende, ombyggede bondegård (la ferme), der er
basen med sine 27 værelser.
De forskellige strækninger,
der ligger såvel i Frankrig som
Italien, vækker genkendelse hos

ikke blot skiløbere, men også
Tour de France-entusiaster, for
mange af vinterens bedste destinationer fører sig frem som
etapemål på sommerens bjergetaper. Hvem har ikke oplevet
medrivende dramaer på fx Briancon, Les Deux Alpes, Sestriéres og i de senere år især Alpe
d’Huez?
Nu kan du løbe på ski de
samme steder, men hvor cyklisterne okser opad, nyder du at
suse nedad. Det må betones, at
du skal være rigtig god på ski for
at være med her. Ellers bliver du

den, de andre må vente på og
hente ud af snedyngerne hele dagen, og det er ikke sjovt.
Du skal også vide, hvordan
du bruger en lavinekit, og da du
skal ud at løbe off-piste hver dag,
er der ikke noget liftkort inkluderet.
Det er der til gengæld i Langleys mange andre skirejser, som
har deres oprindelse i vinteren
1984-85, hvor svenskeren Pontus Langley havde fundet ud af,
at den billigste måde, han kunne
komme på skitur sydpå, var at
arrangere en bustur for sine ven-

ner. Det blev en succes, han udvidede aktiviteterne, og i dag
sender Langley hver vinter 30.000
turister af sted.
Det er enkeltpersoner, familier, grupper eller skiklubber
med op til 50-60 medrejsende,
og der er tilbud fra avanceret alpint til fredelig langrend, aktiviteter i børneklubber eller måske ’øl-løjpen’ for de medlemmer
af familien, der slet ikke vil stå
på ski, men nyder solen på hotellernes terrasser og ind imellem rokker ned i butikkerne for
at hente nye forsyninger.

Sol kan man i øvrigt også få
gennem Langley, hvis man vil
have den på badestrande i stedet. Her er selskabets seneste
nyhed den caribiske ø Guadeloupe, hvor Langley Resort Fort
Royal ligger som en juvel i vandkanten og lokker med to dasestrande, et sejl- og surfcenter,
tennisbaner og mulighed for at
tage på opdagelse på lejede cykler. Her er madkulturen en del
af oplevelsen, når man kan spise
såvel skandinavisk som fransk
og kreolsk – og her er der naturligvis også en børneklub.
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LAILA FRIIS-SALLING

og planlægning.
- Jeg står virkelig langt
mere på ski i dag, end jeg nogensinde har gjort før. Jeg arbejder da også målrettet på at
få en aftale med en coach, som
kan hjælpe mig året rundt. Og
jeg har allerede været i kontakt med et par stykker. Min
mission er hele tiden at forbedre mig selv, så jeg på den
måde står bedre rustet inden
den næste konkurrence. Det
gælder både mentalt, fysisk
og socialt, konstaterer Laila,
der i dag føler sig mere fokuseret og klar.

Laila er flyvende:

JEG GÅR
BENHÅRDT
EFTER OL
I SYDKOREA

Tekst: Flemming Vitus:
Foto: Privat

H

old godt øje med Laila
Friis-Salling! Hun er
nemlig lige nu den af
Skiforbundets atleter,
der rangerer højest på de aktuelle, internationale ranglister. På bare en enkelt sæson
er grønlandske Laila ganske
enkelt fløjet direkte ind på en
imponerende 26. plads på kvindernes freestyleliste i disciplinen halfpipe på ski!
På den måde har Danmark
fået et meget stærkt freestylekort på hånden, og Laila går
da også benhårdt efter en plads
til OL i 2018 i Sydkorea, når
OL-kvalifikation starter næste sæson.
- Ja, den nye sæson 2016/17
går i gang, så snart den nuværende sæson slutter. Min plan
er at tage til Windells i USA
for at træne halfpipe i juni,
juli og august, inden den første kvalifikation til OL. Derefter tager jeg tilbage til Europa,
inden den næste OL-kvalifikation venter. Og vi har også

en OL-prøve i Sydkorea. Jeg
har lagt en nøje plan for hele
denne periode. På den måde
kan jeg nå flest OL kvalifikationer rundt om i verden. For
jeg skal med til OL, understreger Laila Friis-Salling,
med en tyk streg under SKAL.
Tryk på repeat knappen
Laila opholdt sig i optakten
til denne sæson nogle måneder i New Zealand, hvor hun
ligeledes nyder at træne. Siden gik turen til Hintertux i
hele oktober måned, hvorefter
Laila fortsatte til Colorado i
USA. Her vil hun træne i resten af sæsonen.
- Jeg håber at blive inviteret til Dew Tour i december,
men ellers gælder det om at
træne til næste World Cup i
Mammoth Lakes til januar.
Herefter følger der World Cupløb i Park City og Tignes (i
starten af februar og starten
af marts, red.). Jeg kommer til
at deltage i en del andre konkurrencer mellem World Cupløbene, for det er en del af træningen, siger Laila, der efter

konkurrencerne i Frankrig tager tilbage til USA.
Her håber Laila at komme
med til AFP World Tour Finals, som hun var med til i
sidste sæson.
- Så satser jeg på at få tid
til en smuttur til Grønland
for at få lidt luft i programmet.
Det stramme program kommer til at køre på den samme
måde helt frem til OL. Laila
skal blot trykke på repeat
knappen, så der bliver en masse
rejseaktiviteter til New Zeland, Europa og USA.
For Laila er det selvfølgelig ikke nogen billig fornøjelse. Økonomien kan til tider være presset, men hun
Laila klager ikke.
Får meget støtte
- Jeg får selvfølgelig en del
støtte fra min familie, men
det er bare ikke nok. Så jeg arbejder på fuld tid, når jeg ikke
står på ski. Jeg burde nok ikke
arbejde så meget, da jeg ellers
kunne bruge tiden på at træne.
Men uden de penge ville jeg

ikke kunne træne i USA, og
jeg ville også være afskåret fra
at tage til diverse konkurrencer. Heldigvis blev jeg støttet
af det grønlandske firma Polar
Seafood, så jeg kunne tage til
New Zealand og konkurrere,
lyder det fra ambitiøse Laila,
der fyldte 30 år i foråret.
Hun har et klart mål om
at nå top 10 i AFP World Tour
allerede her i den kommende
vinter, men hun ved, at det
vil kræve endnu mere fokus

Socialt netværk vigtigt
Hvor meget træner du?
- Jeg står på ski hver dag,
men det er også vigtigt, at
kroppen får hvile i et par dage.
Mit program kører efter et
nøje skema, hvor jeg hver dag
sidder på skiliften senest kl.
9.00. Og så står jeg på ski indtil kl. 14.00, inden jeg kører
hjem og spiser mad og tager
på fitness center. Så træner
jeg, strækker ud eller tager på
spa for at pleje kroppen. Jeg
skal hele tiden vise resultater
og forbedringer. Det hele er
dog ikke kun træning og konkurrencer. For mig er det meget vigtigt at have et godt socialt netværk med mine
konkurrenter. Det er vigtigt
at vise åbenhed overfor alle.
Jeg vil gerne fremstå som en
troværdig god veninde, som
er positiv og klar til at støtte.
Jeg vil gerne være en atlet, der
hver gang leverer varen i konkurrencerne, understreger
Laila.
Om sommeren rykker
udendørsmennesket Laila indendørs for at optimere sine
træningsbetingelser frem mod
vinteren.
- Jeg springer blandt andet
på trampolin. På den måde
husker min krop alle de bevægelser, som mine mange
tricks kræver det. Min balance øver jeg ved at gå på
slackline, og min indre ro styrer jeg gennem meditation.
Jeg skulle jo nødig blive stresset, siger en smilende Laila
Friis-Salling, der går all in på
at komme til OL i 2018.
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CASPER DYRBYE

CASPER ER FØDT MED SKIENE PÅ
Tekst: Flemming Vitus
Foto: Flemming Vitus og privat

D

en alpine skiløber Casper Dyrbye var blot 1
½ år, da han første gang
fik smag for at stå på
ski. Og allerede i alder af bare
6-7 år, var han godt i gang med
at deltage i konkurrencer.
Siden er det gået rigtig
stærkt for Casper, der i dag
regnes for et af Danmarks Skiforbunds absolut største alpine talenter.
Men Casper kommer så
sandelig ikke sovende til de
mange flotte resultater, som
allerede har bragt ham rundt
til mange spændende destinationer.
Det er benhårdt arbejde,
men Casper er meget fokuseret og engageret. Så derfor er
der ingen tvivl om, at Casper
er i spil til at repræsentere
Danmark ved OL i 2018.
Til næste år er 19-årige skiløber færdig med sin fireårige
Team Danmark-støttede gymnasieuddannelse på Falkonergården på Frederiksberg.

- Så holder jeg et sabatår,
hvor jeg satser 100 procent på
min sport. Det vil give mig
helt andre muligheder, og det
ser jeg meget frem til, fortæller Casper en regnfuld dag,
hvor han lige er kommet hjem
efter fem ugers træningsophold i Alperne.
Som noget ganske usædvanligt for en satsende, dansk
skiløber har Casper Dyrbye
nemlig base i Danmark. Han
kunne godt have valgt et ophold i enten Sverige eller Norge,
men Casper er fuldt tilfreds
med at have et fast holdepunkt
hos familien i Vallensbæk. Og
han skal jo også passe sine lektier.
Bedste dansker
I sidste sæson sluttede Casper som den bedst placerede
dansker på den alpine verdensrangliste i slalom, mens
han var næstbedste dansker i
storslalom.
- Jeg er mere til de tekniske discipliner, men jeg kunne
da godt tænke mig på et tidspunkt at prøve Super G. Men

Casper har som den eneste danske
eliteskiløber base i Danmark.

lige nu er mine forældre ikke
så meget for, at jeg går den vej,
siger Casper med et stort smil.
Casper har de seneste to
sæsoner trænet sammen med
det islandske landshold. I år
har han så trænet sammen
med Kronplatz Racing Center, som er et internationalt
skiteam med base i Kronplatz
i Italien.
- Det er fedt at være ude og
rejse, og jeg har selvfølgelig
fået en masse gode kammerater. Så det sociale er også meget vigtigt. Jeg har blandt an-

det været med på en FIS camp
(træningslejr arrangeret af det
internationale skiforbund,
red.) med 20 løbere fra hele
verden, og det er på alle måder meget spændende, understreger Casper, der så ofte som
muligt har sin far Flemming
Dyrbye med ud til de mange
konkurrencer.
Flemming Dyrbye er Caspers træner, og familien kører hvert år omkring 60.000
kilometer i bil.
- Ja, jeg kører gerne Casper
en smut til Milano, hvor han
måske skal møde et skiteam.
Og så tager jeg bare turen hjem
igen. Derfor bliver det hurtigt
til mange kilometer, lyder det
fra Flemming Dyrbye, der
kommenterer flere af sæsonens mange World Cup-løb på
tv for dansk Eurosport.
Til februar skal Casper deltage i junior VM i Sochi, men
her kommer familien dog ikke
til at tage turen i familiens
bil.
Søger hovedsponsor
Rent økonomisk klarer Ca-

sper sig ved hjælp fra familien, støtte fra Skiklubben
Hareskov og et godt sponsorat fra Playground.
- Det er ingen hemmelighed, at Casper søger en hovedsponsor. Så det arbejder vi
intenst på at finde, men det er
jo ikke helt nemt, fortæller
Flemming Dyrbye.
Casper bidrager dog også
selv til at holde gang i sine
store drømme. Når Casper er
hjemme, så arbejder han i den
lokale Lidl.
- I denne sæson prioriterer
jeg skolen ekstra meget, fordi
det er mit sidste år. Og så bruger jeg en del tid på at komme
ind på et skiteam, der har det
rette set up. Vi er mange om
buddet, og en fuld sæson vil
koste omkring 400.000 kroner. I år har jeg trænet med
fem forskellige hold, hvor jeg
så hver gang møder nye mennesker. Og det kan selvfølgelig godt være lidt hårdt. Det
optimale vil være at finde et
hold for hele sæsonen, understreger Casper Dyrbye, der
både har været i Chile, Argentina og USA for at træne og
deltage i konkurrencer.
Hurtig på fødderne
Sidste år debuterede Casper
til senior-VM i Beaver Creek
i USA, hvor han blev nummer
36 i slalom ud af 166 deltagere. I storslalom opnåede Casper en placering som nummer 59. Hans far og træner er
ikke bleg for at sætte ord på
Caspers styrker og svagheder.
- Hans styrke er hurtigheden på fødderne. Og så har Casper en stærk psyke, fordi han
er ikke nervøs. Samtidig har
han en god fysik. Min største
nervøsitet går på, at Casper
bliver for stor. Men det kan vi
jo ikke gøre noget ved. Endelig er det selvfølgelig ikke optimalt, at han bor i Danmark,
konkluderer Flemming Dyrbye.
Planen for Casper lyder det
kommende år på mellem 120140 dage på ski. Dertil kommer en masse fysisk træning,
der forhåbentlig kan bringe
ham helt til drømmemålet –
OL i 2018 i Sydkorea.
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EMILIE DANIG

Tekst: Flemming Vitus
Foto: Privat

være her, hvor jeg deler værelse sammen med to søde
kammerater. Det er selvfølgelig ikke så nemt at opretholde kontakten til mine venner i Danmark, som jeg savner
rigtig meget. Men der er ingen tvivl om, at det her vil
gavne mig meget, så jeg kan
blive den bedste danske alpine skiløber. Jeg har store
ambitioner, og jeg er villig til
at ofre meget for at nå mine
mål. Foreløbig går jeg efter at
komme med til European
Youth Olympic Festival i 2017,
hvor jeg gerne vil slutte i top
15, fortæller en glad og fokuseret Emilie Danig, der kommer til at kæmpe om den enlige danske nationsplads med
Ida Brøns.

E

milie Danig var blot to
år, da hun insisterede
på at få ski og skistøvler. Men på det tidspunkt var det selvfølgelig ikke
helt let at finde alpint skiudstyr, der lige matchede hendes små fødder. Men den lille
pige var ikke sådan til at stoppe.
Hun ville bare ud at stå på
ski, så med hjælp fra forældrene endte hun selvfølgelig
på ski godt sikret i en sele.
Der skulle kun gå blot to
år, før den målbevidste pige
deltog i sin første konkurrence. Og i alder af 6 år kom
den første DM-titel i hus i aldersklassen under 10 år. Lige
siden er det bare gået utrolig
stærkt for den i dag 16-årige
Emilie. I de sidste 11 år er der
blevet vundet stribevis af medaljer i Danmark, Sverige og
Norge. Og sidste år sikrede
hun sig sine første medaljer
som børne FIS løber.
Glæden ved skiløb er stadig intakt. Og ambitionerne
fejler heller ikke noget.
- Mit store mål er at deltage ved vinter OL i Beijing i
2022. Jeg har selvfølgelig mange
delmål i de næste syv år, som
skal motivere mig til at nå
min helt store drøm, fortæller Emilie Danig fra Københavns Skiklub, der allerede
har taget nogle store beslutninger i livet for at nå så langt.
I august måned flyttede
hun nemlig til den canadiske
by Collingwood for at starte
på National Ski Academy der.
Her får hun ikke alene optimale træningsforhold, når det
gælder om at blive en rigtig
dygtig alpin skiløber. Her er
det sideløbende muligt at tage
en uddannelse svarende til
det hjemlige gymnasium. Eneste forskel er, at man på National Ski Academy er færdig
med gymnasietiden efter to
år.
Håber på stipendium
Sidste vinter trænede den danske skipige sammen med nogle
australske og engelske løbere i
et setup ved navn EDEP i italienske Oulx. Og det var gen-

EMILIE
HAR MEGET
STORE
AMBITIONER
nem hendes australsk-italienske
træners netværk at den canadiske mulighed dukkede op,
som et alternativ til en gymnasieuddannelse i Norge eller Sverige.
- Det var under Whistler
Cup i april, at jeg fik en snak
med hovedtræneren fra Toronto Ski Club. Han foreslog, at
vi prøvede at få Emilie ind på
NSA. Og det lykkedes heldigvis. Vi har rent økonomisk
garanteret, at hun kan køre
perioden igennem på High
School, fortæller hendes far
Søren Danig.

Det videre forløb i karrieren afhænger meget af, hvordan Emilie klarer sig i skolen.
- Jeg skal have et så godt
resultat, at jeg kan fortsætte
på ski college via et stipendium. For det er meget dyrt,
understreger Emilie Danig, i
telefonen fra Canada.
Skolen i Collingwood ligger to timer nordvest for Toronto, og der bor omkring
20.000 mennesker i byen, som
ligger i et meget smukt naturområde.
- Jeg er meget glad for at

Emilie blev danmarksmester
i 2006

Lange dage
Frem til den 22. december vil
Emilie være at finde på træningscamp med sin skole i
Sunday River i den amerikanske by Maine.
- Og så skal jeg hjem og
holde jul i Danmark, men der
vil nok ikke være noget sne.
Så mon ikke jeg smutter en
tur til Norge for at stå ski, griner Emilie Danig, der i den
første periode i Canada næsten udelukkende har fokuseret på studierne.
- Ja, og det er godt nok nogle
lange dage, hvor jeg går i skole
til klokken otte om aftenen.
Ind imellem studierne er der
fysisk træning, og så skal der
også laves lektier. Så der er
nok at se til, og heldigvis har
jeg også fået en masse gode
venner. Vi bor 15 studerende
på skolen, og det er ren luksus. For vi har egen kok, så
jeg skal ikke tænke på at lave
mad, griner Emilie, der inden
skolestarten var i Schweiz på
et længere træningsophold
sammen med 30 andre elever
fra skolen i Canada.
- I weekenderne nyder jeg
den smukke natur, når jeg
ikke lige sidder bøjet over lektierne. Og så ligger den lokale
skibakke blot 10 minutter væk
fra skolen, så det er jo super
godt, lyder det afsluttende fra
Emilie, inden hun gør klar til
endnu en dag med ski og skistøvler på.

„Når jeg ser alle de muligheder,
ville jeg ønske, at jeg var barn igen.“

Skiløb for børn og voksne – moderne
udstyr og smilende erfarne instruktører.
Hvis jeg var lille, ville jeg tilbringe hele
dagen i børnenes park.

De tjekkiske bjerge.
Stedet, hvor nye oplevelser venter.
Opdag, hvad Tjekkiet har at byde på her:
vinter.czechtourism.com

CzT-inzerce_DCR_Zima_Park_258x370_DAN_(1249).indd 1
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TIPS & TRICKS
TIL ØVEDE SKILØBERE
af Michael Kokborg & Kasper Toft

ØVELSE 1 - LØFTET INDERSKI
Her er en særlig god og simpel øvelse iset kan det være en stor fordel at køre
for at opnå en stabil position i store med meget tryk på yderbenet.
sving.
mange skiløbere har for vane at køre
med for meget vægt på inderskien. det
kan til tider være uhensigtsmæssigt, da
den typiske grund er, at skiløberen står
med tyngdepunktet for langt tilbage.

når du løfter inderskien igennem svingbuen, vil du blive tvunget til at lægge
mere vægt på yderskien. det vil også
hjælpe dig til at at få en mere stabil position, samt hjælpe dig med at flytte tyngdepunktet fremover skien.

efter at have trænet denne øvelse, vil
det er svært at sige noget entydigt omdu opleve mere kontrol og stabilitet i de
kring, hvornår og hvor meget vægt du gestore sving.
nerelt skal køre med på yderskien. svaret
må være, at det er underlaget der afgør
og husk nu; Én gang er ingen gang!
dette. men hvis underlaget er hårdt og

2

3
1
1. Skispidsen på inderskien skal være i sneen
2. Bøj i yderbenet og lad dit tyngdepunkt
synke ned over yderskien
3. Svinget startes ved at dreje i fødderne

-
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INSTRUKTION

TA’ MED PÅ KURSUS
Hintertux - uge 18 - 30. april til 7. maj. 2016
går du og drømmer om at blive skiinstruktør?
så har du mulighed for at sætte gang i drømmene i uge 18, hvor den danske skiskole afvikler forårets store kursusuge på en af europas bedste skigletsjere i østrigske Hintertux. er
du en erfaren skiløber med mod på mere, så er
uge 18 også muligheden for at udfordre teknikken på ”teknik – blev bedre på ski”.
den danske skiskole samler forår og efterår
en stor flok skientusiaster; dem, der gerne vil
være skiinstruktør og dem, der har behov for
at give skiteknikken en ekstra skalle. de har
det til fælles, at de brænder for skiløb, lysten
til personlig udvikling og håndtering af skiene i
alt terræn. i uge 18 - d. 30. april til 7. maj. 2015

kurset er 8 dage på ski med 3-5 timers undervisning hver dag og gode muligheder for at
slappe af i hotellets wellness område og østrigske bierstübe. om aftenen er der foredrag om
alt fra sikkerhed og laviner til slibning af ski og
gode råd til skiudstyr. kursisterne indlogeres
på firestjernede Hotel alpenbad Hohenhaus i
dalen tuxertal. Her er gletsjeren Østrigs højest
beliggende skiterræn, fra 2600 m til 3260 m,
og danner den perfekte ramme for et unikt
skimiljø omgivet af andre gode skiløbere. undervisningen varetages af danmarks bedste
skiinstruktører, som vil gøre deres bedste for,
at du får dit livs mest lærerige skitur.
tilmeldingen sker via www.dendanskeskole.dk

2
3

Fotos af Mads Joakim Rimer Rasmussen

1
1. Grebet på stavene mod albuen
2. Adskillelse af overkrop og ben
3.Opspænding i mavemusklerne

Øvelse 2 - Skistavene op og frem
Her er en særlig god og simpel øvelse din overkrop vil med tiden blive mere
stabil, og du vil blive presset til at arbefor en stabil position i korte sving.
det ses ofte, at mange skiløbere har en
tendens til at indlede svinget med skulderen. det kan give nogle uhensigtsmæssige forstyrrelser i din position, som kan
resultere i manglende kontrol, når der
kommer lidt fart på.

jde mere med fodled og knæled. efter
en masse øvelser, vil din krop automatisk huske dit nye bevægemønster, og
næste gang du suser storsmilende ned
ad pisten, vil du mærke, at du er blevet
en mere stabil skiløber.

super fed øvelse, og hvis du synes, den
denne øvelse vil få dig til at isolere overk- bliver for let, kan du afprøve dig selv på
roppen, og du vil typisk opleve, at du bliv- en stejlere eller opkørt piste.
er tvunget til at starte dit sving i fødderne.
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FREESTYLE

BADASS BOX SESSION RECAP
Tekst og foto: Maya Casier

L

ørdag den 21. November blev den Røde
Plads indtaget af den danske ski- og snowboardelite, da Playground SNOW afholdt
BADASS BOX SESSION - Danmarks største
Freestyle ski og snowboard konkurrence.
Det var første gang eventen blev afholdt på
Den Røde Plads i København med et splinternyt setup, og det faldt i utrolig god jord hos
både publikum og atleterne.
- Det er det bedste danske set-up jeg nogensinde har kørt på. Det var fedt at man fik nok
fart på, så man havde muligheden for at lave
mange forskellige tricks – Det gjorde det hele
lidt sjovere. Og så var det fedt at det blev afholdt på Den Røde Plads, fordi det ligger centralt og lækkert
med mange til“Det er det
skuere, siger Johan Duus Terkelbedste
sen, Skier.
danske setup
Badass setuppet bestod af en
jeg nogensinde
up-down boks, og
har kørt på”
en 7 meter lang
tube, hvor de godt
50 tilmeldte freestyle skiers og snowboarders
udfordrede hinanden i at lave de sværeste freestyle tricks. Atleterne blev dømt på deres evner indenfor kreativitet, teknisk sværhedsgrad
og variation. De otte bedste hos henholdsvis
ski, snowboard damer, herrer og juniorer gik
videre til finalen, hvor de havde tre runs til at
imponere dommerne. Der blev vist et uhyre
højt niveau fra alle atleter, men der var ingen
tvivl om, at de forsvarende BADASS mestre,
Rasmus Dalberg Jørgensen, ski, og Sune Buschman, snowboard, ville generobre deres titel
som årets største Badasses.
Publikummet blev forkælet med lækre beats
fra Skullcandy DJ’en, free givaways, og masser
af forfriskninger. Endvidere blev de underholdt
af et par entusiastiske og motiverende konferenciers, der fik tilskuerne til at tiljuble de dygtige atleter samt hoppe i takt til musikken for
at holde varmen i snestormen.
Alt i alt var det et succesfuldt event og arrangørerne, forventer at vende stærkt tilbage
til næste år.

BØGER

RESULTATER
SKI
Herrer:
1. Rasmus Dalberg Jørgensen.
2. Nicolai Dencker Andreasen.
3. Johan Duus Terkelsen
Damer:
1. Julie Terp.
2. Flora Funder
Junior:
1. Markus Haakon Boa.
2. Morten Suhr.
3. Nikolaj Horneman
SNOWBOARD
Herrer:
1. Sune Buschmann. 2. Tomas
Kamp. 3. Augst Miller Koch
Damer:
1. Emilie Vad Johannsen.
2. Laura Vester
Junior:
1. Andreas Bretton-Meyer.
2. Alataq Karlsen

GOD JULEGAVEIDE

Af Morten Agersnap
mil lærer at stå på ski, henvender sig til børn og familier til børn, som endnu ikke har prøvet at stå på
ski.
Bogen beskriver godt, hvad man skal have af udstyr,
hvordan det er at stå på ski, og hvad der er vigtigt for, at
den første skiferie bliver en succes.
Meget væsentligt tager den også stilling til, et af
mange overset emne, nemlig bristede forventninger. Langt
de fleste børn, som skal på ski første gang, har vidst det
længe, inden man endelig kommer afsted. I den lange ven-

E

Rasmus DJ (i midten) vandt
i skikategorien

tetid er det let, at få skruet forventningerne til oplevelsen for langt op. Både for barnet, men måske også for forældrene. Det er jo ikke sikkert skiene, gør lige præcis sådan,
som man har tænkt sig, og det kan godt være en skuffelse.
På en god måde tager bogens svenske forfatter sig af denne
problemstilling. Den giver samtidig et realistisk bud på,
hvordan det kan gå den første gang, hvor man skal på ski.
Samtidig er bogens illustrationer humoristiske og originale, og den henvender sig til børn i alle aldre.
En rigtig god julegaveide, til børn eller børnebørn, som
skal på ski første gang.

Emil lærer at stå på ski.
Skrevet af Katarina Ekstedt,
illustreret af Thomas Olsson
og oversat af Allan Poulsen.
Udgivet af Exlibris Media
Pris 99,-

GRATIS
SKINEWS
Nyt Skinews på
gaden. Alt det nye
gear, travel storys,
tips og teknik
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KÆMPE
UDVALG

KÆMPE UDVALG

af Oakley skibriller

OVER 80 PAR

skistøvler på lager

over 100
par ski på
lager
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REJSER

På det franske skisportssted Les Arcs
har man opført en
bilfri bydel med
fokus på komfort
og rummelighed
Tekst og foto Jesper Møller

F

r a n s ke s k isportssteder var
før i tiden kendt
for primært at
bestå af store
lejlighedskomplekser, hvor de enkelte lejligheder var så små, at en gammeldags telefonboks næsten ville
være mere bekvem.
Sådan er det stadig enkelte
steder, men på langt de fleste destinationer er man udmærket
klar over, at de færreste besøgende gider bo i lejligheder på
størrelse med kosteskabe.
Derfor har man i en del år efterhånden oplevet, at lejligheder bliver slået sammen, eller at
gamle lejlighedskomplekser ligefrem bliver revet ned og erstattet med nye og mere komfortable af slagsen.
Et sted gik man dog endnu
mere radikalt til værks og opførte en helt ny bydel, der står i
komfortens og rummelighedens
tegn. Det handler om Les Arcs
1950, der som navnet antyder
ligger i 1950 meters højde.
Forinden havde Les Arcs bestået af tre separate bydele – Les
Arcs 1600, 1800 og 2000 – men
i 2003 stod de første bygninger
klar, og i 2008 var Les Arcs 1950
komplet efter adskillige års byggeri.
Bilfri by
Selv om Les Arcs 1950 således
er relativ ny, virker den ikke sådan alle steder. Nogle af bygningerne er med vilje konstrueret,
så de ikke ser nye ud. Det gælder blandt andet den høje slanke
bygning, der ligner et gammelt
kirketårn.
Husene er bygget i træ og
sten i typisk savoyard-stil. Bygningerne ligner ikke hinanden,
så man har undgået den ensformighed, der ellers ofte præger
de såkaldte ski-satellitbyer oppe
i terrænet.
Udover at være arkitektonisk
flot udmærker bydelen sig også
ved at være bilfri. Nok kan man
køre dertil, men biler skal holde
i den store underjordiske parkeringskælder. Følgelig er det herligt at kunne slentre gennem de
snedækkede stræder uden at
skulle passe på biler og busser.
Les Arcs 1950 er ikke større,
end at man kan gå fra den ene
ende af byen til den anden på
fem minutter, men alligevel
mangler den ikke noget. Her fin-

LES ARCS 1950:

GOD PLADS
PÅ SKIFERIEN
der man både bager, slagter, supermarked, læge, skibutikker,
skiskole samt sågar en vinhandel, hvor man ved ugentlige
blindsmagninger kan teste sin
vinviden. Dertil kommer øvrige
forretninger samt en stribe restauranter og barer.
Skulle det mod forventning
ikke være nok, så kan man tage
et gratis lille ”skitog” op til den
nærliggende bydel Les Arcs 2000,
hvor man finder et tilsvarende
udbud af forretninger og restauranter.
Børneklub
Selv om man ikke er til at stå
på ski hele dagen, behøver man
ikke at kede sig, selv om Les Arcs
1950 ikke just er nogen storby.
Hver dag sidst på eftermiddagen arrangeres der nemlig en
eller flere aktiviteter på torvet,
der er åbne for alle. Derudover
byder stedets såkaldte børneklub, der tilbyder børnepasning
i dagtimerne, på mange spændende børneløjer. Blandt aktiviteterne er bygning af igloo, snobrødsbagning samt kørsel med
hestekane og hundeslæde.
Der bliver tæret kraftigt på
energidepoterne under en skiferie, så det gælder om at få dem
fyldt godt op igen. Orker man
efter en lang skidag ikke at bevæge sig ind bag kødgryderne,
findes der rigeligt råd herfor.
Les Arcs 1950 rummer nemlig rigeligt med restauranter til,
at man kan spise på en ny hver
aften, og udbuddet er overra-

Arkitekturen er meget afvekslende i Les Arcs 1950.

skende varieret. Her er både gourmet-restaurant, specialiteter fra
Savoien, italiensk, tex-mex, fastfood, vaffelhus og meget andet.
En tak bedre
Overnatningsmæssigt byder Les
Arcs 1950 på otte lejlighedskomplekser med knap 4000 sengepladser. Nogle af komplekserne
er firestjernede, mens andre har
fem stjerner.
Det mest slående ved boligerne, når man har vanlig fransk
standard in mente, er størrelsen.
Lejlighederne er på 45-120 kvadratmeter, og uden at være specielt luksuriøst indrettede giver
de lige den ekstra plads, som forhindrer irritation over mang-

lende manøvrerum. Samtidig
har alle lejligheder balkon – ofte
med en forrygende udsigt i tillæg.
Derudover kan man godt
mærke, at standarden over hele
linien er en tak bedre, end hvad
man normalt oplever på en skiferie. Lejlighederne har rengøring midt i ugen, ligesom slutrengøringen er inkluderet. Der
er døgnåbent i reception, og
hjemmefra kan man bestille varer fra supermarkedet over internettet, så de står klar i køleskabet ved ankomst.
Nok så vigtigt er der gratis
adgang til både sauna, jacuzzi,
tyrkisk bad samt opvarmet svøm-

mebassin både udendørs og indendørs. Og det er bare herligt
at opbløde sine trætte muskler
i det varme vand efter en hård
skidag.
Trods de større og mere komfortable forhold er et ophold i
Les Arcs 1950 ikke voldsomt
meget dyrere end en mere traditionel lejlighed. Prisforskellen
er under alle omstændigheder
givet godt ud, medmindre man
virkelig holder af at komme tæt
på sine rejsefæller i en af telefonboks-lejlighederne.
Alt i alt er Les Arcs 1950 et
glimrende bevis på, at man godt
kan nyde Frankrigs uovertrufne
skiforhold uden at skulle gå på
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SCHWEIZ
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ITALIEN
Torino
FRANKRIG

STENA LINESKIFERIE I HAFJELL:

LES ARCS

Varieret skiløb og
fokus på børnene

FRANKRIG
Les Arcs ligger i Savoie-regionen lige i centrum af
den største koncentration af franske skisportssteder.
Læs mere om Les Arcs 1950 på www.arc1950.com.

Les Arcs 1950 ligger idyllisk i 1950 meters højde.

Udendørs jacuzzi er et af de behagelige elementer
i Les Arcs 1950.

Hver dag bliver der arrangeret nye aktiviteter for
børn i Les Arcs 1950.

kompromis med plads og charme, når det
gælder overnatning.

i verden.
Som besøgende kan man dog godt nøjes med at købe et liftkort, der gælder til
Les Arcs-området, og her vil de 200 pistekilometre være nok for det fleste. Men
samtidig er det fint at have muligheden
for at tage på dagsudflugt til La Plagne og
se noget nyt.
Skiterrænet i Les Arcs byder på pister
i alle sværhedsgrader, ligesom der også er
flere funparker samt gode forhold for offpistløb.
Noget af det allerbedste ved Les Arcs
er, at langt de fleste pister er meget brede.
Derved undgår man at skulle køre alt for
tæt på andre skiløbere, ligesom pisterne
heller ikke bliver nær så slidte i løbet af
dagen, når folk bliver spredt ud over et
større terræn.

Sidehistorie: Højalpin skiperle
Les Arcs 1950 ligger midt i et herligt skiområde, og uanset hvor i bydelen man
bor, er man blot få minutters gang væk
fra pisten.
Les Arcs råder over et fremragende
højalpint skiterræn med alverdens udfordringer i alle sværhedsgrader til både skiløbere og snowboardere.
Les Arcs blev i december 2003 forbundet med nabodestinationen La Plagne ved
hjælp af den gigantiske gondollift Vanoise
Express. Det forenede skiområde lyder
navnet Paradiski og byder på ikke færre
end 425 km piste, hvilket gør det til et af
de største sammenhængende skiområder

BLOGINDLÆG:
u er det snart ved at være oppe
over, hvis skiferien skal bestilles
til lave priser, og familien og jeg
har da også snakket længe om, at vi
skal af sted i den kommende skisæson,
og at børnene nu for første gang skal
prøve at køre på ski (hvilket åbenbart
jo er på høje tid, da den ældste er 6, og
yngste manden bliver 4 lige om lidt –
nærmest grænsende til børnemishandling, at de endnu ikke har prøvet at stå
på ski…)
Problemet er jo bare, at jeg heller
ikke er så fortrolig med kulde, sne og
glatte piste, så det er ikke bare børnene,
der er nybegyndere… Og hvor skal vi
tage hen? Der er jo så mange muligheder! Men nu har jeg sat mig for, at jeg
skal undersøge mulighederne – og godt
hjulpet på vej af en fremragende rundtur til 9 fantastiske skidestinationer i
Norge og Sverige, hvor jeg fik mulighed for at snakke med mange af dem,
der arbejder på skisportsstederne, vil
jeg nu prøve at finde frem til, hvor skiferien skal afholdes. Første mulighed
er Hafjell, som i mine ører lyder som
et herligt sted at begynde en forhåbentlig glorværdig karriere som fremtidig
alpin-skiløber…
Skiparadiset Hafjell ligger kun 15
km fra Lillehammer, og her er der skiløb for alle – på alle niveauer. Hafjell
har et stort udbud af forskellige pister
og lifte, bl.a. en gondollift og flere hurtige Express-stolelifte, som giver dig
adgang til både grønne, blå, røde og
sorte pister. I skoven er der også mange
pister, som er med til at give dig et meget varieret skiløb og gøre stedet til

N

Norges tredjestørste skianlæg. Stoleliften er hurtig, og den sikrer, at du får
meget skikørsel på en dag – og ikke
bruger for meget tid i liften.
Skiferie for alle børn
Leg, sjov og hygge for børnene skal der
til! Og i Hafjell er der hele 3 maskotter,
Gaia, Nora og Pelle, som er med til at
gøre det sjovt for de mindste at stå på
ski. I det hele taget virker det, som om
Hafjell er et rigtig godt sted til børn,
måske især til de mindste børn. Der
er en snelegeplads, kælkebakke, små
hop og rullebånd, som giver børnene
mange gode oplevelser i sneen.
Man kan tage gondolliften hele vejen op til Mosetertoppen, hvor udsigten
er helt fantastisk, og der er også en varmestue på toppen, hvor man kan spise
madpakker. Gondolen har plads til otte
siddende personer i hver kabine. Gondolbanen er 2.470 meter lang, og på syv
minutter bringer den dig 781 meter over
havet. Gondolen er perfekt til børnefamilier, da hele familien kan sidde sammen og man kan nyde turen op til toppen og samtidig holde varmen.
Der er tre børneområder i Hafjell,
to i bunden af fjeldet og et længere oppe,
i området Gaia. Og der er nogle gode
brede bakker, som egner sig godt til nybegyndere! Der er også en nybegynderpark, hvor man kan boltre sig i sneen.
Skiløbet er vældigt varieret i Hafjell
og der er noget for alle, og fælles for pisterne er det, at de alle ender i bunden
af dalen, hvor man mødes og samles,
også selvom man tager forskellige pister ned.
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DEN DANSKE SKISKOLE

PÅ SKI I VERDENS ENDE
Den Danske Skiskole
var med, da verdens
bedste skilærere
i september 2015
samledes til Interski
kongres på Argentinas sydspids
Tekst: Anders Olesen

F

or 10 år siden var bøder og
anholdelser hverdagskost
for danske skilærere, når de
underviste danske skiløbere på pisterne. Sådan er det
ikke længere. I dag respekteres
danske skilærere på lige fod med
deres franske og østrigske kolleger. Anerkendelsen er resultatet af en storstilet satsning fra
Den Danske Skiskole, der er afdelingen under Danmarks Skiforbund, som uddanner de danske skilærere.
Danmarks bedste skilærere
levede op til den opnåede anerkendelse blandt hele verdens skinationer, da de pakkede skiposen, og drog mod ”verdens ende”
i det sydligste Argentina.
Interski
Interski er navnet på den internationale skilærerkongres, der
afholdes hvert fjerde år, og som
har til formål at videreudvikle
og sikre skisportens eksistens.
I 2015 dannede den argentinske
provins Tierra del Fuego, byen
Ushuaia og skiområdet Cerro Castor rammerne for Interski. Kongressen indeholder workshops og
lectures om skiteknik, og skiteori samt demoskiløb, hvor hver
delegation kører formationer.
Netop demoskiløbet benyttede
Den Danske Skiskole, som udstillingsvindue, hvor de danske
instruktører, og det danske skiløb opnåede stor respekt blandt
verdens øvrige skinationer. Og
det skyldtes især det høje skitekniske niveau.
Respekt for dansk skiløb
I løbet af de seneste 10 år har
Den Danske Skiskole, og de danske skilærere gjort sig positivt
bemærket til Interski-kongresserne, og på den internationale
skiscene. Dette skyldes blandt
andet den store anerkendelse
det danske demohold, anført af

Danske skilærere
i Argentina

Argentina er tangoens ophavsland

Jens Borgnæs, opnåede til dette
års Interski. Her blev demoholdets skiløb sidestillet med de helt
store alpine nationer. En udvikling af den danske skilæreruddannelse, og et dermed stødt stigende skiteknisk niveau blandt
danske skilærere, har langt om

Den danske delegations demoskiløb

længe resulteret i den fortjente
respekt i alperne.
Til gavn for danske skiløbere
30 danskere blev udpeget til at
repræsentere det danske skiløb,
og suge erfaring til sig om skiundervisning på tværs af alver-

dens sprog og kulturer. I Ushuaia var målet meget mere end at
vise verden, hvor dygtige danske
skilærere er blevet. Her skulle
danskerne suge inspiration til
sig fra nogen af verdens dygtigste skilærere. Derfor var kongressen en lærerig oplevelse, der

vil komme de mere end 500.000
årlige danske skiløbere til gode,
når de modtager skiundervisning på skiferien. Der er også
allerede udarbejdet en plan for,
hvordan de danske skilærere kan
drage nytte af læringsudbyttet
fra Interski.

Kom på ski i Vestsverige - kun et par timer fra Gøteborg
I Vestsverige findes alt hvad du behøver for at få en
fuldendt ferie i sneen. Til dig som foretrækker
langrendsløb, findes der officielle Vasaløbscentre
både på X-Country Center i Ulricehamn (som desuden
arrangerer verdensmesterskaberne i 2017 og 2019)
og på Billingen i Skövde. Er du vild med alpint skiløb,
skal du tage til Falköping Alpin eller Ulricehamns Ski Center.
Velkommen til Vestsverige!

Foto: Göran Assner, Tuana art

vastsverige.com
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PORTRÆT

OURE HØJSKOLE

PÅ SKIHØJSKOLE
I FLADE DANMARK
Kvalitet og sammenhæng er grundpillerne
på Oure Højskoles skikurser, der siden
starten af 90’erne har forsynet nogle af
Europas bedste skisportssteder med
instruktører.
Tekst: Christian Larsen
Foto: Nicolai Kilhof

B

jerge er ikke det
første, der fanger øjet, når man
skuer ud over horisonten fra Oure
Højskole. Alligevel danner stedet rammen for nogle af Europas
bedste skiuddannelser. I mere
end to årtier har Oure budt på
et unikt BSI-forløb af høj kvalitet, der ikke bare uddanner dygtige instruktører til Europas skisportssteder, men også stærke,
sociale mennesker.
”Først og fremmest er ud-

get. Det er mega fedt, og vi får
prøvet mange forskellige ting,”
fortæller Juliane Prins, der sammen med Fabian og godt 30 andre unge står på ski på Oure
Højskole.

dannerne virkelig kvalificeret.
Man er af sted over flere gange
og i lang tid, så man kan nå at
fordybe sig i det, man har problemer med, når man er ude og
stå på ski,” fortæller Fabian
Mulvad, BSI-elev på Oure Højskole.
I alt 8 uger ud af 25 foregår
med ski spændt fast under fødderne på vej ned af bjergene i
Alperne. Men i de resterende
uger på Oure handler også om
skiløb.
”Vi laver blandt andet barmarkstræning og andet fysisk
træning. Vi kører på mountainbike, inliners og løber rigtig me-

Fabian Mulvad og Juliane Prins i fysisk træning.

Veltilrettelagt forløb
Der er intet, der er tilfældigt i
løbet af kurset. Alt er planlagt,
udvalgt og udført efter et kvalitetsprincip, og der er mening
med alle aktiviteter.
”Vi udvider elevernes bevidsthed om, hvorfor vi gør hvad.
De får forståelsen af, hvordan
man arbejder optimalt på ski.
Det giver den bedste læringskurve og de bedste resultater,”
forklarer Nicolai Smedegaard,
der siden 1991 har stået i spidsen for Oure Højskoles skikurser.
”Alle vores fysiske aktiviteter, når vi er på Oure, kan direkte overføres til skiløb. Om
d e t e r ba r m a rk st ræ n i n g ,
mountainbike, inliners eller fy-

Juliane Prins træner til næste skitur.

Underviser Nikolaj Boll udfordrer elevernes fysiske

sisk træning i fitnessrummet,
så er der en mening med det,”
fortsætter han.
Eleverne træner både deres
styrke og udholdenhed, så de
ikke får skader, når de er på ski
i mange timer. De træner også
balance, teknik og teori, så de
får mest muligt ud af tiden på
ski. Men især elevernes mentale styrke bliver løftet på højskolen.
”En af vores største hæmsko, når vi står på ski, er vores
mindset. Der er et psykologisk
moment af fare, og det kan vi
træne hjemmefra ved forskellige aktiviteter, der rykker elevernes grænser,” uddyber Nicolai Smedegaard.
Klar til sæson
For Fabian Mulvad og Juliane
Prins er der ikke meget tvivl at
spore. De mener begge, at Oure
Højskole har været det helt rigtige forløb for dem.
”Mine forventninger til un-

dervisningen og lærerne har været rigtig høje, før jeg startede.
Og jeg er ikke blevet skuffet,”
siger Fabian Mulvad.
Juliane Prins fortsætter:
”Jeg har altid godt kunne lide
at stå på ski, men jeg har fundet
ud af, at man kan meget mere
med ski, end jeg egentlig troede
med forskellige uddannelser og
niveauer, og hvad man kan blive.
Der er faktisk en hel verden indenfor det, jeg ikke kendte, så
jeg bliver bare endnu mere motiveret for at undersøge, hvad jeg
kan bruge det til.
De er begge to klar til at tage
på sæson i januar. Godt hjulpet
på vej af tidligere Oure-instruktørers erfaringer har Juliane
Prins fået job som instruktør i
Østrig, og Fabian Mulvad skal
til Japan.
”Det er lidt langt væk. Men
jeg tror, vi begge to glæder os
til at bruge alt det, vi lærer her,”
slutter han.

Balanceøvelser er en vigtig del af træningen.

Carolina Ruiz

The POLAR THERMAL BUFF and THERMAL
HAT BUFF® are made from Polartec® Thermal
Pro®, an excellent thermoregulator that reduces
fabric weight and increases warmth retention,
perfect for protection against extreme
cold weather.

BUFF ® and Flat is Boring® are registered trademarks property of Original Buff, S.A. (Spain)

®

Apply the colour and patterns
combinations for setting
your accessory outfit when
practicing sport and mix the
BUFF ® products that match
in design and properties with
both, Hat and Neckwear.

www.buff.eu
Info & Shop: www.Buff.dk
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Tekst og foto: Morten Agersnap

D

et er torsdag
aften. Klokken
er 23.00, og normalt ville børnene sove og
jeg ville være
på vej i seng. Men i dag har vi
netop startet bilen og sat kurs
med Grenå, hvorfra færgen til
Varberg afgår kl. 01.00.
I morgen vil vi efter lidt mere
end 4 timers kørsel, kunne løbe
på ski i dejlige svenske omgivelser. Dermed får vi næsten tre
hele dage på ski og alligevel være
retur, så vi kan passe arbejde og
skolegang mandag morgen.
En lang weekend i slutningen af marts er en fantastisk afslutning på skisæsonen for familien eller skiklubben, og så
behøver det ikke engang at koste en formue.
Da vi dagen efter kørte i strålende solskin, ad E45 mod Sunne
i Värmland, var det ikke specielt
vinterligt. Først da vi kom nord
for Åmål, kunne vi se tegn på,
at vinteren ikke var så langt væk.
På småsøer langs vejen glinsede
isen i morgensolen, og snavsede
klatter af sne begyndte at dukke
op i de dybeste og mest skyggefulde grøfter. Lidt længere endnu,
begyndte sneklatterne gradvist
at ændre farve, og der blev lidt
flere af dem. Kort før Sunne lå
der en smule sne i skyggerne,
hvor forårssolen fra sin lave position ikke kan presse sine stråler ned. Samtidig var sneen helt
hvid. Præcis som den skal være.
Men først da vi kørte ind på
parkeringspladsen neden for Sunnes skianlæg, kunne man kalde
det egentlig vinter. Snekanonerne havde været på natarbejde,
og havde lagt et fint snelag helt
ud over de første båse på pladsen. Der var næsten ingen biler,
så vi fik en plads så tæt på liftene, at bilens dæk knirkede i
det hvide kanonsne, og vi kunne
hoppe i skistøvlerne på det helt
rigtige underlag.
Godt weekendområde.
Vi fik købt liftkort og planlagde
at køre et par timer inden frokost.
Området er overskueligt, men
alligevel udfordrende for skiløbere på alle niveauer. Med en
højdeforskel på 265 meter har
man faktisk flere højdemeter,
end flere af stederne i Sälen og
længere nordpå. Det betyder
også, at man kan få nogle relativt lange nedfarter. Familiens
yngste, kunne således godt få en

En lang weekend i slutningen
af marts er en fantastisk
afslutning på skisæsonen for
familien eller skiklubben, og
så behøver det ikke engang
at koste en formue.

VÄRMLAND:

MASSER AF
SOL I SUNNE
S K I FA K TA

SUNNE

Stockholm

Oslo
SVERIGE
halv time til at gå, med at køre
den 1800 meter lange grønne
selvtillidspiste fra toppen af Stoleliften og retur.
Højdeforskellen betyder også,
at de røde og sorte pister har en
god længde, så man godt kan
mærke det i benene, når man
har givet den gas hele vejen ned.
I Sunne har man også et permanent pukkelspor. Klubber fra
hele Sydsverige kommer for at
træne i sporet, og i 2016 bliver
der afholdt danske mesterskaber i pukkelpiste i Sunne. (Følg
med på www.ski forbund.dk).
Der ti l kom mer en l i l le
snowpark, som er bedst egnet
til at øve det mest basale.
Ved frokosten traf vi Stefan

Ranunger, som er leder af Ski
Sunne. Han fortalte om mulighederne for skiklubber i anlægget.
- Vi har rigtigt gode faciliteter for klubber som vil træne
porte eller freestyle. De er altid
velkomne til at sætte baner, gennem hele sæsonen. Hvis de er
interesserede, kan vi også tilbyde dem, at holde lifte og pister åbent om aftenen, så de kan
udnytte tiden optimalt, fortæller den sympatiske svensker.
-Vi har allerede besøg af Roskilde Skiklub, som er her en lille
uge ad gangen og vi tager meget
gerne mod flere. Vores snekanoner og højdemeter gør os til et
af de mest attraktive steder, tæt

UNITED
KINGDOM

Göteborg
Malmö

SUNNE
SVERIGE
Hvis i som klub eller privatpersoner, har spørgsmål om en skitur
til Sunne, er i meget velkomne til at kontakte dem. Alle relevante
kontaktoplysninger kan man finde her:
www.skisunne.se
www.broby.nu
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pingpladser, en golfbane og et kæmpe
badeland, som ikke har åbent i vinterhavåret.
Vi havde valgt at leje os ind på den
hyggelige Broby Gästgivaregård, midt i
byen. Det er svensk, når det er bedst.
Hyggelige træbygninger, med et historisk vingesus og lyse værelser, alt sammen i oprindelig svensk stil. Køkkenet
lavede dels en fantastisk morgenbuffet,
og havde to menuer til om aftenen. Her
var der en klassisk svensk, og en mere
cafeorienteret med burgere og andet rigtigt skiløbermad.
Kommer man som skiklub til hotellet, er der både mulighed for at låne lokaler til præparering af ski og gruppelokaler til møder, teori og videofejlretning.
Byen ligger ca. 10 km. eller en mil, som
man siger på disse kanter, fra skicentret.
Hvis man vil bo mere skinært, er der
et par hytter og et godt vandrehjem med
ski in og ski out ved skicentret.
Er man til langrend, er der i udkanten af Sunne by, adgang til et godt løjpenet, og der er heller ikke langt til
Torsby. Her har man skitunnel, langrends og rulleskiløjper.

på Danmark, hvad enten man kommer
fra Jyllands eller Sjællandssiden, understreger Stefan Ranunger.
Man tager klubberne alvorligt i Sunne.
Det illustreres meget godt ved, at rigtigt mange klubber i Sydsverige træner
i anlægget. Derudover har flere lokale
klubber fast træning gennem det meste
af vinteren. Der er åben træning for alle
klubber i Värmland en gang om ugen,
og man afholder også årligt FIS Slalomløb, senest i februar hvor blandt andet
Christoffer Faarup og Fabian Bindner
Engesaeth deltog.
Hyggelige omgivelser.
Sunne ligger i hjertet af Värmland, og er
en hyggelig by med både vinter og sommerturisme. Mest kendt er byen måske
i virkeligheden for bysbarnet Selma Lagerlöf. Nu vandt ikke alene Nobels litteraturpris, men hun blev også den første kvinde til at sidde i en Nobelkomite.
Hendes roman Jerusalem, er læst af millioner verden over og hun boede en stor
del af sit liv på Mårbacka lige syd for
Sunne. Mårbacka er i dag museum og
bestemt et besøg værd. Børnene kender
sikkert bedst Selma Lagerlöf for hendes
historie om Nils Holgersen, som opdagede Sverige fra ryggen af en gås.
Selve byen er typisk svensk med hyggelige træhuse på begge sider af elven,
som leder vandet gennem de omkringliggende søer. Udenfor byen, ligger utallige store resortlignende hoteller, cam-

Optimale betingelser.
Selvom vi besøgte Sunne i slutningen
af marts, var næsten alle pister åbne.
Oppe på bjerget lå der et lag natursne
mellem pisterne, men ikke nok til skiløb. Et veludbygget snekanonsystem sikrer, at 80% af pisterne har et ordentlig
snelag til langt ind i foråret.
Således var det imponerende, at man
ikke på noget tidspunkt følte, at der var
tyndslidte steder eller var nervøs for sine
ski. Tværtimod var meddelelsen fra skicentret, at man var sikker på at kunne
holde åbent et par uger til.
Selv om det var weekend og alle skiområder syd for Sunne havde lukket for
sæsonen, var der ikke mange skiløbere.
Der holdt heller ikke mange biler på parkeringspladsen lørdag og søndag og
selvom vi konstaterede, at der kom en
del Volvoer og satte børneflokke af, var
det slet ikke i et antal, som mindende
om en kø. Og skulle der være kommet
flere mennesker, ville man kunne starte
to ekstra lifte.
Vi løb på ski til kl. 14.30 om søndagen, inden vi kørte retur til Varberg. På
færgen fik vi noget godt at spise og hyggede os og snakkede om oplevelserne i
sneen. Begge børn synes det havde været fantastisk, på trods af deres store niveauforskel. Samtidig havde det været
enormt effektivt skiløb uden kø og med
masser af ture, så begge havde også rykket sig skimæssigt. Vi havde bestilt en
kahyt på færgen, så de kunne sove nogle
timer, inden vi var i havn kl. 0.00. Selv
om de også sov i bilen fra Grenå, var det
et par trætte børn vi skulle have op og
i skole næste morgen. Men de var glade
og glædede sig til at fortælle kammeraterne om en begivenhedsrig weekend i
sneen.
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ENDNU EN VERDENS
NYHED FRA CASIO
Casios Edifice EQB-500d er det første analoge (ikke-digitale)
ur, som kan kommunikere med Smartphones.

MED
BLUE
TOOTH

Edifice

Edifice

U

anset hvor i verden du befinder dig,
er du godt hjulpet med dette lækre
smartwatch som hører til Casios
Edifice serie.
Via en app (CASIO WATCH +) til din
telefon og Bluetooth® teknologi synkroniserer uret med en kompatibel
smartphone og indstiller sig til lokal tid
på bare et splitsekund. Bluetooth® forbindelsen giver samtidig adgang til en
ekstra tidszone (vælg mellem 300 byer
fordelt over hele verden), til indstilling
af alarm og til en praktisk telefon søge
funktion, som du kan benytte, hvis din
mobil er forsvundet.
Udover smartwatch teknologi byder
Edifice EQB-500D på masser af andre
populære funktioner som batteribesparende solenergi, effektivt neo-display,

1000 GWG

som sikret god aflæsning i dårligt lys,
24 timers stopur, gennemsnitsfart, email indikator, fly funktion og vandtæthed til 100 meter.
Casio Edifice EQB500d koster 3.598,Dkk hos autoriserede forhandlere.
Den nye 1000GWG Mudman er en G-Shock
i Super Deluxe udgave.
Ud over alle de gængse funktioner er
modellen udstyret med barometer, termometer, højdemåler, digital kompas,
radiostyring og solenergi.
Teknik og design er skabt i overensstemmelse med den nyeste forskning
inden for området, og helheden er rammet ind i en cool sort ur kasse med et
ridsefrit safirglas og vandtæthed til 200
meter. Pris kr. 7.998,-
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PIGER PÅ SKI

SHREDSISTERS UDFYLDER ET HUL
Mange dygtige piger vover sig ikke ud i off-pisten,
fordi de mangler nogen at følges med, eller ikke tør
køre med drengene. Det vil ShredSisters ændre på.
Tekst og foto: Rikke Olsen

T

o hænder mødes i en
highfive.
- Godt kørt, siger
Jane til Johanne.
De har lige mødt
hinanden, men de er
begge to vilde med at stå på ski. Derfor er de sammen med 13 andre piger
mødt op til ShredSisters’ arrangement i SkiArena i Aarhus. Imens de
tre forsøger at køre parallelsving på et
rullende bånd, giver de andre gode råd
fra sidelinjen. Med et brag styrter Mathilde.
- Det er jo nødvendigt for at blive
bedre, siger hun og klikker i skiene
igen.
Kun for piger
ShredSisters er en gruppe for skipiger,
hvor de kan dele deres glæde for skiløb og sammen udvikle deres evner i
sneen. Katrine Møller Jensen er idekvinden bag gruppen, som vil skabe
et trygt fællesskab og et motiverende
træningsmiljø for piger. Ideen kom på
hendes sæson i Canada sidste vinter.
- Jeg ser mig selv som en drengepige. Jeg har klart udviklet mig mest,
når jeg ser en pige gøre noget, som jeg
ikke selv tør gøre, siger Katrine Møller Jensen, stifter og formand for ShredSisters.
Det Canadiske Freestyle team har
lavet en undersøgelse, som bekræfter,
at piger og drenge lærer forskelligt.
Resultatet viste, at drenge yder en indsats og præsterer for at blive accepteret i en gruppe, hvor piger omvendt
først skal være accepteret i en gruppe,
for at kunne yde en indsats og præstere.
Den viden kombineret med hendes egne erfaringer, og indtrykket af
at være for få piger i en drengeverden,
fik Katrine til at stifte facebookgruppen ShredSisters. På kun en måned
fik gruppen 300 medlemmer, hvilket
tyder på at ShredSisters har udfyldt et
hul i det danske skimiljø.
- Mit mål er opfyldt, hvis jeg kan
få flere piger til at tage på ski sammen,
og skabe et netværk imellem dem herhjemme i Danmark, siger Katrine Møller Jensen.
En rullende snebold
Sammen med en håndfuld andre ShredSisters har hun kickstartet gruppen med forskellige arrangementer i
både Aarhus og København. De inviterer bl.a. til crossfit kombineret med
fællesspisning, skiture til Indoor Ski
i Rødovre og Aarhus, og biograftur til
Adventure Filmfestivallen D.A.F.F. Men
de rigtige skioplevelser starter i uge 4.

- Mange dygtige piger vover sig ikke
ud i off-pisten, fordi de mangler nogen
at følges med, eller ikke tør køre med
drengene. Og det er bare en skam. ShredSisters skal give dem mulighed for
at turde give den gas, fortæller Katrine
Møller Jensen.
Det er netop, hvad piger får mulighed for på ShredSisters’ skitur til Åre.
En tur på fire dage med workshops i
både offpiste, skiteknik og pukler, og
med kvindelige instruktører. Man kan
også tage med gruppen til DM i freeride i Tignes. Derudover har flere benyttet gruppen til at invitere andre piger, med på deres egne arrangerede
skiferier.
- Der er så meget god energi omkring gruppen lige nu, og det er bare
med at udnytte det, og følge med på
folks ideer. Det er som en rullende
snebold, siger Katrine Møller Jensen.
Det nyeste i sneboldens udvikling
er, at ShredSisters bliver en forening
under Danmarks Skiforbund. Katrine
forventer, at opbakningen til gruppens
arrangementer fortsætter. Hun ser det
derfor som et naturligt skridt og en
fordel at være en del af Danmarks Skiforbund. ShredSisters vil stadig have
facebookgruppen, som samlingspunkt
for medlemmer, men hvis man vil deltage i gruppens arrangementer skal
man i fremtiden også være medlem af
foreningen.
Fuld gas
Oversat til dansk betyder shred, at give
den gas. Det startede Katrine med at
gøre på ungdomslandsholdet i porte
indtil hun var 16, men på grund af en
knæskade stoppede hun med konkurrencerne. I stedet fik hun smag for pudder og pukler på hendes to sæsoner i
Skt. Anton og Canada, hvor hun også
arbejdede som skiinstruktør. Her underviste hun bl.a. et hold teenagepiger
hele vinteren.
- Vi skal helt sikkert også have de
yngre piger med på et tidspunkt. De
kunne blive en stærk flok, understreger Katrine Møller Jensen.
Mulighederne er mange, og de er
kun lige begyndt for skipiger i Danmark. Tilbage i SkiArena Aarhus begynder de mange styrt at belønne sig.
Tre piger kører i formation. Andre forsøger at følge hinandens tempo i kortsving. Ordene sne og ski indgår i næsten alle samtaler. Én har deltaget i
DM i freeride, en anden har kun været på ski en uge om året med familien. Men fælles for dem er, at de har
fundet nogle piger, som også er vilde
med ski.
ShredSisters, fyr den af!
Voll gas!
Lets go shred!

RUNDT OM SKI
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HOT
GEAR

I DET DANSKE SKIMILJØ
ShredSisters vil styrke sammenholdet,
selvtilliden og skiglæden for piger på
ski. På testturen i Sölden uge 46, samledes en flok af medlemmerne fra
facebookgruppen, for at stå sammen.

GARMIN VIRB XE:

HD ACTIONKAMERA
MED G-METRIX

G

armin VIRB XE er det nyeste
skud på stammen inden for actionkamera. Dette kamera er
udstyret med HD, G-Metrix og
en masse andre spændende funktioner som du kan læse mere om i denne
artikel.
Hurtigt overblik over de nye specifikationer:
■ Video i høj kvalitet: 1440p/30fps,
1080p/60fps osv.
■ Foto: Tag op til 10 billeder i sekunder. 12 megapixel.
■ G-Metrix: Kameraet har en indbygget GPS samt sensor, hvilket betyder,
at dine bevægelser bliver registreret i
realtid.
■ Kompakt: VIRB XE er et uhyre kompakt og solidt actionkamera, der kan
holde til lidt af hvert. Kameraet har
bl.a. en vandklassifikation på 5 ATM.
■ Lyden: Garmin VIRB XE er udstyret med en superskarp mikrofon (også
under vand).
Dét kan du forvente af det nye actionkamera
Garmin VIRB XE
Der er ingen tvivl om, at VIRB XE er
et af de mest populære og kvalitetsfyldte actionkameraer på markedet.
Kameraet giver dig bl.a. mulighed for
at optage vidvinkel optagelser i HD.
Derudover er G-Metrix med til at give
dig nogle af de mest spændende optagelser, da du kan se, hvor hurtigt, højt,
stejlt osv. det er på skærmen.
Utrolig robust
Der er bestemt ingen tvivl om, at
det nye actionkamera fra Garmin er
utrolig robust. Kameraet kan tabes på
jorden og lignende uden at det tager
skade, når der er fart over feltet. Desuden kan det holde til at blive brugt 50
meter under vandet uden at du behøver at udstyre det med et ekstra cover.

Fantastiske videooptagelser
På grund af den meget høje billedkvalitet/opløsning som VIRB XE er udstyret med, så kan du optage nogle
helt fantastiske videooptagelser. De
flotte HD-optagelser giver dig nogle
filmklip som er yderst imponerende.
Forestil dig hvor godt det ser ud,
når du filmer dig selv kæmpe med
Alpe d’Huez eller et andet legendarisk bjerg, hvor landskabet er noget
af verdens smukkeste. Det er i øvrigt
værd at vide, at XE er udstyret med
en specialdesignet linse og høje zoomniveauer, hvilket blot er med til at
gøre kameraet endnu mere lækkert
at bruge.
Kan tilsluttes din smartphone via WiFi
VIRB XE kan tilsluttes din smartphone
via WiFi. På den måde kan du bruge
din smartphone som fjernbetjening
og styre kameraet som du ønsker
det. Dette giver dig en masse sjove
og smarte muligheder for at optage.
HD lyd i verdensklasse
En af de absolut største fordele ved
dette kamera, det er uden tvivl lyden.
Actionkameraet er udstyret med en
superskarp mikrofon, der gengiver
lyden meget krystalklar – også under vandet.
Det vil altså sige, at det ikke kun
er en flot billedopløsning du får, men
i den grad også en meget klar lyd, hvor
du kan høre alt, hvad der bliver sagt.
G-Metrix lader dig fange HELE øjeblikket
Med G-Metrix får du mere end blot en
videofilm. G-Metrix giver dig nemlig
mulighed for at se, hvor hurtigt, langsomt, højt, lavt osv. du kørte på lige
akkurat det tidspunkt, hvor klippet
bliver optaget.
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DM 2016

Danmarksmesterskaber:

Tætte konkurrencer,
målrettet træning og
insidertips
- de danske mesterskaber på ski og
snowboard er for alle!

ALPINT
ALPINT
DANMARKS MESTERSKABER 2016
Periode: 7.4 – 9.4.2016
Sted: Hafjell, Norge
De alpine Danmarksmesterskaber kommer i 2016 ”hjem” til Hafjell, hvor det moderne danske alpine
miljø, slog de første sving op gennem 1980erne. Her er tale om en perfekt destination til konkurrenceskiløb, som oprindeligt blev anlagt og designet til afholdelse af OL i 1994. Siden da er der hver
vinter blevet afholdt en lang række af internationale alpine konkurrencer på Hafjell, og nu gælder
det altså så igen kampen om DM-medaljerne i de alpine ski-discipliner!

➤ Program invitation og tilmelding følger på www.skiforbund.dk
Af Kenneth Bøggild,
Danmarks Skiforbund

K

unne du godt tænke
dig at tage med på
en skitur, hvor alle
på turen både er fokuserede på at deltage i
nogle udvalgte konkurrencer i løbet af ugen OG
på at have hyggeligt sammen?! Uanset om du er
aktiv på langrend, alpint,
freestyle eller freeride,
så kan et sportslige højdepunkt den kommende
vinter sagtens være at
deltage i de danske mesterskaber!
Alle mesterskaberne
har naturligt fokus på det
sportslige, hvilket betyder, at også de bedste danske ski- og snowboardudøvere deltager i DM-løbene.
Men den sociale dimension af mesterskaberne
rangerer også meget højt.
Ved hvert eneste danske
mesterskab arrangeres der
nemlig også en stribe sociale aktiviteter både på
pisten, i målområdet og
efter konkurrencerne.
Fælles for alle mester-

skaberne er, at konkurrencerne afvikles af skiklubberne under Danmarks
Skiforbund ofte med hjælp
fra den destination mesterskaberne afvikles på.
Destinationerne er selvfølgelig udvalgt så de passer til disciplinen, og at
løjperne, pisterne eller
parken holder højt internationalt niveau!
Et andet fællestræk er,
at der i alle discipliner
konkurreres i passende
aldersklasser lige fra de
yngste deltagere ned til 6
år og op til de allerældste
i masters-klasserne. Vinderne i disse klasser kan
kalde sig ’Forbundsmestre’, mens vinderne i senior-elite klasserne kan
kalde sig officielle ’Danmarksmestre’.
Er du medlem af en
skiklub under Danmarks
Skiforbund, så kan du deltage i de danske mesterskaber! Tilmeldingen foregår let via din skiklub,
ligesom der før de fleste
mesterskaber arrangeres
fælles træning for deltagerne.

I de seneste par år er flere store konkurrencer blevet afviklet på Hafjell. I 2015 var det Junior VM, og i 2016 - umiddelbart
før DM i alpint skiløb - er det Ungdoms-OL på Hafjell! De alpine Danmarks mesterskaber afvikles som åbne konkurrencer,
hvor alle alpine skiløbere kan deltage. Mon ikke specielt de yngre årgange i år vil lade sig inspirere af Ungdoms-OL?
Foto: Kenneth Bøggild

Konkurrencer i Danmark?
Hvis der falder sne i Danmark, så står de flere
danske skiklubber klar til at gøre bakker og løjper
klar til at stå på ski. Her bliver der rykket utroligt
hurtigt ud, så hold øje med Danmarks Skiforbunds
hjemmeside, www.skiforbund.dk, allerede når de
første snefnug viser sig i luften.
Her vil du nemlig kunne finde et overblik over
alpine anlæg, der holder åbent, og hvor i landet der
er blevet kørt langrendsspor op. Det er desuden her,
at du vil kunne finde invitationer til konkurrencer
og træninger, hvis sneen melder sig.

De Alpine Danmarks Mesterskaber afvikles af alle klubberne under Danmarks Skiforbund styret via det Alpine Kraftcenter
Danmark. Der er lagt op til en konkurrence som er åben for alle, men afvikles på et meget højt sportsligt niveau.
Program, invitation og tilmelding følger på www.skiforbund.dk Foto: Kenneth Bøggild

DM 2016

LANGREND
LANGRENDS DANMARKS
MESTERSKABER 2016
Periode: 30/01/2016 - 01/02/2016
Sted: Kvitåvatn, Norge

I løbet af ugen afvikles der flere
træninger, der er åbne for alle, og
hvor nogle af landets bedste konkurrenceløbere instruerer og deler
ud af deres bedste tips uanset om
det gælder teknik, intervaltræning eller smøring.

DANSKE
MESTERSKABER
PÅ RULLESKI 2016

DM 2016 i langrend afvikles igen i det fantastiske norske
langrendsområde, Kvitåvatn i Telemarken. Her er der tale om et
unikt område, som både byder på optimale konkurrenceløjper
og tæt tilknytning til Danmark gennem danske langrendsløbere
i selve hytteområdet. Der er tale om en godt og gennemtestet
setup omkring mesterskaberne, da DM-ugen er blevet afviklet
på denne destination i de seneste par år.
Som noget nyt i 2016 så vil den lange distance til DM samtidig
fungere som seedningsløb til Vasaløbet. Det er med andre ord en
oplagt mulighed for både at få masser af kvalitetstræning
og måske løbe en god seedning i hus samtidig.

➤ Program invitation og tilmelding følger på www.skiforbund.dk

Ud over alle de forskellige danske mesterskaber på sne i skisæsonen, så afvikles der også danske mesterskaber på rulleski. Hvert år afvikles
der to løb: den korte og den lange distance. Den korte distance afvikles i midten af juni måned, mens den lange distance i 2016 finder sted i
forbindelse med Kongevejsløbet på rulleski, der finder sted den første weekend i september. Kongevejsløbet arrangeres af Holte Ski og kan i
2016 fejre 10-års jubilæum, hvilket betyder, at alle sejl bliver sat til et brag af et jubilæumsløb.

FREERIDE & SNOWBOARD
FREERIDE DM 2016
Periode: 21.3. – 27.3.2016 Sted: Tignes, Frankrig
Freeride DM er det yngste danske mesterskab under Danmarks Skiforbund.
Dette til trods er der tale om en begivenhed, der på rekordtid er vokset til et
af de største mesterskaber med en fuldfed balance mellem det sportslige og
det sociale. Her finder du et toptunet socialt program med fokus på det gode
liv på og uden for bakken. Dette kan du så kombinere med verdensklasse
skiløb leveret af Danmarks bedste freeride skiløbere!
Konkurrencen afvikles under sikrede forhold, men der stilles stadig store
krav til deltagernes fysik, tekniske formåen og vurdering af egne evner, når
konkurrencelinjen skal vælges.

➤ Program invitation og tilmelding følger på www.skiforbund.dk

Mesterskaberne afvikles i et tæt samarbejde mellem det danske snowboard og Freestyle ski miljø. Det er et
absolut must, for alle som vil have en af årets fedeste skioplevelser, med fokus på Freestyle ski og snowbord
i en perfekt shapet snowpark. Foto: Emil Brandt Visuals

FREESTYLE SKI &
FREESTYLE SNOWBOARD DM 2016
Periode: 4.4 – 10.4.2016 Sted: Ringkollen, Norge
Igen til vinter afvikles Freestyle DM på Ski og Snowboard på den lille freestyleperle Ringkollen i Norge. Her har parkens danske ejer Christoffer Hove på få år
formået at løfte området op på et rigtigt højt internationalt niveau, og der er
ingen tvivl om, at man igen til vinter kan se frem til en perfekt shapet park.

➤ Program, invitation og tilmelding følger på www.skiforbund.dk
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REJSER

SNESIKKERT SKILØB I ZELL AM SEE–KAPRUN

M

ed højeste skistart i
over tre kilometers
højde byder Zell am
See-Kaprun på et af
Østrigs mest snesikre områder.
Man kan løbe på ski fra oktober
til juni, og der er ideelle forhold
for freeride og ski-touring.
Topstation i 3.029 meters højde
Når vejrguderne er venligt stemt,
lader de rigelige mængder af sne
og kulde dale ned over et skisportssted, og gerne gennem hele
sæsonen. Men ét sted - på Kitzsteinhorn-gletsjeren ved Zell am
See-Kaprun - kan man altid være
sikker på masser af sne og godt
skiføre. Og det gælder uanset,
hvordan temperatur- og nedbørsforhold arter sig, for Kitzsteinhorn-gletsjeren rager op i 3.200
meters højde, og liftstationen
ligger i 3.029 meter. Kitzsteinhorn blev, som den første gletsjer
i Østrig, taget i brug som skiområde for 50 år siden, og man finder unikke forhold for næsten al
slags skiløb. På selve gletsjerplateauet er der anlagt præparerede
pister, og uden for disse har freeriderne gode forhold. Få steder
finder man så gode og varierede
forhold for skiløbere af enhver
slags, og vigtigst af alt - det er
snesikkert hele sæsonen!
”Giftig” jubilæumsudfordring
I anledning af 50-års jubilæet for
skiløb på Kitzsteinhorn-gletsjeren åbnes en helt ny pist i højderne, Black Mamba. Pisten

starter, hvor Kristallbahn-liften ender i 2.265 meters højde,
og den ender ved Langwiedboden. Den giftige nedkørsel, der
naturligvis er kulsort, er en kilometer lang og har en højdeforskel på 250 vertikale meter. En af
pistens passager falder med hele
63 %, så eksperter kan glæde sig
til en stor udfordring.
Mandag er freeride-dag
Hver mandag mellem klokken
10 og 12:30 i perioden fra november til maj har både erfarne og
knap så erfarne freeridere mulighed for at opleve offpisten i selskab med en professionel guide.
Man mødes ved Kitzsteinhorn,
og her står lokale eksperter til rådighed med både sikkerhedstips
og vejledning i den rigtige køreteknik. Hvor begyndere tilbydes
et Start Up–kursus, arrangeres
ture i terrænet for de skiløbere
og snowboardere, der har den
nødvendige erfaring.
Thumersbach - et paradis for skitouring
For mange er skitouring den ultimative frihed. Man udser sig
en rute, bevæger sig på ski op i
terrænet og finder sin helt egen
nedkørsel, der som regel ligger
langt fra de præparerede pister.
For at komme op i terrænet skal
skiene være udstyret med særlige bindinger, som kun er fastgjort i tåen, og hvor hælen kan
løftes. Og for at skiene kan stå
fast på opturen uden at glide baglæns, kommer man skind under

bunden. Men med det rigtige
udstyr - turbindinger og skind
- kan man komme frem overalt, og skitouring er yderst populært. Man har mulighed for
at opsøge ukendte steder og få
naturen helt tæt på, og skitourløbere fremhæver den store tilfredsstillelse, det er, at besejre
et bjerg helt uden hjælp. Skitourløbere finder masser af godt terræn i området Zell am See-Kaprun. Men ved Thumersbacher
Hausberg, hvor der ingen lifte er,
har man hele bjerget for sig selv.
En klassiker er turen op til Ronachkopf, der ligger 550 højdemeter oppe, og ruten er normalt
fremkommelig fra december til
april. Inden toppen finder man
den hyggelige restaurant, Enzianhütte, hvorfra der er et fantastisk panoramablik over byerne, skiområdet og Zeller See.
Værten i Enzianhütte står hver
dag klar til at forkæle gæsterne

med varme drikke og et solidt
måltid mad.

Luksus og klasse
Alt udstråler klasse, og turen
med lift op til Zell-områdets
top, Schmittenhöhe, foregår i
verdens første designergondol,

der er udviklet af Porsche Design. Bevæger man sig over til
Kitzsteinhorn, finder man Ice
Camp’en, der, som navnet antyder, udelukkende består af sne og
is. Her kan man gå på opdagelse
i de tre igloer, nyde en drink i
isbaren eller slappe af på dyreskind i isloungen.
Et andet trækplaster er det
store wellness-center, Tauern
Spa, der byder på al den luksus,
hjertet kan begære. Når man har
iført sig badekåben og stukket i
tøflerne, føres man ind i De Luxeafdelingen, hvor der bydes på
friskpresset juice og snacks. Herefter er der frit valg mellem jacuzzi, sauna, dampbad og swimmingpools samt alle tænkelige
faciliteter inden for både fitness
og wellness. I forbindelse med
spabadet har man restaurant og
bistro, og der er opført et firestjernet hotel med 160 værelser
og suiter.

god, er man tilbøjelig til at vælge
det samme sted året efter. Det
betyder også, at et skisportssted,
som virksomhed, må være kreativ i deres markedsføring, for
at kunne tiltrække nye skiløbere og kunne skille sig ud fra
de andre skisportssteder.
Turistchefen for Sölden, lægger heller ikke skjul på, at der er
en hård konkurrence om de nye
skiturister der kommer fra de
tidligere Østlande, samt den spirende nye målgruppe af kinesere og japanere, der gerne vil
stå på ski i Europa.
Det er ikke tilfældigt, at Sölden blev udvalgt som lokation
til James Bond filmen. Turist-

bureauerne for Sölden og Ötztal
har målrettet arbejdet på, at overbevise filmselskabet om, at Sölden var det rigtige sted til filmens bjergscener.
Her har særligt en nyere restaurant, på toppen af det lejede
skiområde, bidraget til det endelige udslag.
Ved restauranten ICE-Q bliver James Bond indhentet af
skurkene, og her starter de østrigske actionscener i filmen. Når
man ser restauranten ICE-Q må
man også medgive, at det er et
velvalgt sted. Restauranten er
en arkitektonisk perle og udsigten fra balkonen er storslået.
Turen fra dalen og op til ICEQ foregår med én af skiområdet
mange nyere lifter, her en kabellift. Söldens liftsystem er meget effektivt og som noget særligt er liftsystemet ejet af byens
beboere, gennem deres køb af
aktier i virksomheden, der driver liftsystemet. Det eneste andet skisportssted i regionen Ötztal, hvor dette lokale ejerskab
også er gældende, er Ischgl. Ellers er liftsystemerne ejet af
større virksomheder udefra.

138 kilometer pister i alle farver
Området ved Zell am See-Kaprun byder på 138 kilometer præparerede pister til ethvert niveau
samt rigtig gode muligheder for
off-piste. Og eksperter kan vælge
mellem flere heftige udfordringer, blandt andet den 1.300 meter
lange Jump Run, som undervejs
byder på hop, klipper og naturskabte pipes. Men også familier
vil føle sig velkomne. I Maiskogel er pisterne brede, skiskolerne
har fokus på børn, og der er sjældent liftkø. Hvis forældrene har
behov for at par alenetimer på pisten, arrangeres skibørnehave.

JAMES BOND
PÅ ARBEJDE I SÖLDEN
Af: Hans Wested

J

ames Bond er en helt, måske
ikke en superhelt, men i hvert
fald dagens helt, der er dedikeret til sit arbejde og ikke bleg
for at arbejde over.
Fra december sidste år og 3
måneder frem var James Bond
på arbejde i Østrig, nærmere bestemt skisportsstedet Sölden,
der ligger i regionen Ötztal.
Skuespilleren Daniel Craig
var dog kun 3-4 dage i Sölden.
Her var han indlogeret på det 5
stjernede hotel Bergland, hvor
han også nåede at navngive en
suite, så man nu kan indlogere
sig i James Bond suiten.
Regional egnsudvikling og lokal
samhørighed
Navngivningen af en hotelsuite
er betegnende for hvor stor en begivenhed og kæmpe betydning,
det havde for Sölden, at skisports-

stedet blev udvalgt til at lægge
landskab til en række hæsblæsende action scener i den seneste James Bond film Spectre.
Et produktionshold på over
500 personer, boede i 3 måneder i Sölden by. På de omkransende marker var der opslået en
større teltby, hvor produktionsholdet arbejdede med filmen. En
del af skiterrænet, var lejet for
15 millioner euro og hermetisk
lukket for uvedkommende, så
ingen afslørende billeder kunne
uploades på de sociale medier,
inden filmen havde verdenspremiere i London den 26. oktober.
Fem dage efter, den 30. oktober, havde filmen premiere i
Innsbruck, hvor jeg havde muligheden for at deltage i premierearrangementet, sammen med
en gruppe af 70 pressefolk og
500 særligt inviterede personer,
der spændte fra kendisser, erhvervsfolk, lokalpolitikere samt

ansatte i turistindustrien inden
for regionen Ötztal.
James Bond som brand tiltrækker
Navnet og brandet James Bond
benyttes således til at tiltrække
nye skiturister til Ötztal og især
Sölden.
Her blev jeg mindet om, hvor
traditionel man ofte er i udvælgelsen af vinterferiens destination. Som yngre var det stort set
de sammen steder i Frankrig,
som jeg rejste til. Nu går turen
ofte til de familievenlige steder
nordpå, hvor selv en dag på langrand, har sneget sig ind i løbet
af ferien.
Hvis en skiferie har været
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DANMARKS BEDSTE SKILINJE
SKILØB PÅ ALLE NIVEAUER

Skiinstruktøruddannelsen

en
j
in

SNOWBOARD

6
1
20

il
k
s

3 uger i Alperne og 21 uger på Danmarks
smukkest beliggende højskole

Vi se
s
7/1

Gør noget ved bl.a.:
Adventureracing
Cross training
Wakeboard
Kitesurf
Fodbold
Kajak
MTB
Sejlads
Håndbold
Parkour/slackline
Klatring/high rope
Fitness Performance
Volleyball/Beachvolley

r
e
s
l
e
v en
e
l rn t
p
e
o
e
t
s hj r
e
c l je
c
Su ti g h
o

Du bliver mærket for livet
Friheds allé 42 • 6400 Sønderborg • tlf. 74 42 18 48 • ihs.dk

44

REJSER

TRYSIL ER VELEGNET TIL

FAMILIENS
SKITUR
Tekst og foto: Fam. Ildor Jacobsgaard

D

er løber en lang
og stærk tradition for langrendsløb i vores familie. I
mere end 50 år
er familien draget af sted til
Norge for at bo i hytter, hygge
sig med bl.a. kortspil, fællessang og så stå på langrend. De
senere år har der flere af de nytilkomne svigersønner og yngre
familiemedlemmer dog været
ønske om at prøve kræfter med
alpinski. Derfor besluttede vi
os for at dette års skitur skulle
gå til Trysil i Norge, som er kendt
for både at tilbyde gode langrends- og alpinforhold.
Kom så Black Beauty!
Hele fire generationer var med
på dette års skitur, hvor selskabet aldersmæssigt spændte fra 2
måneder til 87 år. Fordelt i tre
biler tog vi med Oslobåden lørdag eftermiddag og indlogerede
os i tre kahytter. Bådturen er
populær, og især er hestevæddeløbet på Oslobåden noget der
tiltrækker opmærksomhed, uanset alder. Der er også andre sjove
aktiviteter ombord, og to af selskabets yngste på henholdsvis 4
og 5 år var begejstrede deltagere
i skattejagten med piraten Jack;
der blev løbet rundt på hele båden efter ledetråde, danset og
hørt historier.
Aftensmaden blev indtaget
på den forholdsvis nye restaurant ”Little Italy”, som serverer
pizza og pasta. Restauranten er
børnevenlig, og serverer dejlig
mad.
Søndag ankom vi til Oslo og

kørte derefter videre til Trysil.
Køreturen tog ca. 3 timer med
et stop undervejs. Desværre var
lejlighederne først klar om eftermiddagen på vekseldagen,
hvilket betød at vi måtte slå tiden ihjel med vaffelspisning og
skiskydning på storskærm i Turistcenteret. Ærgerlig ventetidJ
Sådan boede vi
Vi boede i to lejligheder beliggende ovenpå hinanden i nærheden af Turistsenteret i Trysil.
Lejlighederne var fint indrettet
med stort køkkenalrum, 3 soveværelser, badeværelse, altan/
terrasse og tørrerum. Desuden
var lejlighederne udstyret med
trådløst internet og fjernsyn
med bl.a. et par danske kanaler. Sengetøj, håndklæder, mad
og drikkevarer havde vi medbragt hjemmefra, dog blev der
suppleret med en række dagligvarer fra supermarkedet, som til
fods lå 5 minutter væk. Lejlighederne lå tæt på både liften og
langrendsløjperne. Området var
blevet os anbefalet, da det ligger længere nede i dalen og dermed lidt i læ. Det mærkede vi
de dage hvor vejret bød på sol og
dermed tø, men til gengæld slap
vi for blæst andre dage.
Turistsenteret eller Høyfjellshotellet
Langrendsområdet ved Turistsenteret var for de rutinerede langrendsløbere knap så interessant.
Med en forkærlighed for de norske fjelde og vant til de åbne vidder, så lå løjperne lige tæt nok
på hytter og alpinpisterne og for
det meste kun gik ligeud. Derfor valgte vi et par dage at udforske langrendsområdet ved
Høyfjellshotellet. Ligesom ved

På Oslobåden hyggede børnene sig med hestevæddeløb

Trysil bød på godt vejr og masser af sne og gode langrends-

det øvre hyttelag ved Turistsenteret blæser det også betydeligt
mere ved Høyfjellshotellet. Derfor, som enhver skientusiast ved,
skal man lige tjekke vejrudsigten om morgenen. Vi valgte at
tage derop de dage, der var tøvejr i dalen, hvilket resulterede i
skønt vejr på toppen. Her havde
vi også følelsen af at ”gå ud i fjeldet” og kunne vælge op til flere
alternative løjper. Løjperne bliver trukket op hver dag og langrendsturen kunne afsluttes med
varm kakao i varmestuen. Ulempen var dog, at man skulle køres
derop enten i bus (gratis shuttle
fra Turistsenteret) eller i egen bil.
Alpint skiløb
Det alpine skiområde oplevede
vi som super godt til begyndere,
let øvede og øvede. Forholdsvis
brede piste med stort udvalg af
blå og røde piste, som kunne udfordre dem, der stadig gerne vil
arbejde med slalomstilen, hop på
pisten og skiløb imellem træer.
Trysils to hovedområder Turistsenteret og Høyfjellshotellet - er fint bundet sammen
og vi kunne sagtens få flere sammenhængende timer til at gå på
pistene, uden at føle vi tog den
samme piste igen og igen. I begge

Trysil er velegnet til børnefamilier.

sider af skiområdet kan man få
lange nedfarter uden stop. Når
solen skinner og der er vindstille
kan det klart anbefales at nyde
en frokost på toppen, mens det
på de mere blæsende dage mest
gælder om at komme hurtigt ned
igen.
Skiskolen
Flere af vore alpinskiløbere kom
som nybegyndere og havde hjemmefra tilmeldt sig tre dage på
skiskolen ved Turistsenteret –
til en fair pris. Viktor på 4 år
var tilmeldt MiniValle level 1.
Det var der også 50 andre børn,
der var den uge. På førstedagen
blev alle børn råbt op og fordelt
til forskellige skandinaviske skiinstruktører. I hver gruppe var
der mellem 4 og 7 børn. Da børnene endelig fik ski på og kom
”afsted” gik det meget hurtigt
med at lære at komme ned ad
bakken, falde, tage ski på, falde,
tage ski på og komme op med rullebåndet. Super koncept. Kunne
anbefales, at man rådede forældre til blot at aflevere deres børn,
så børnene kunne få mere kvalitetstid med de kyndige instruktører og derved opnå en større
glæde ved skiskolen.
Henning på 33 år var tilmeldt

en begyndergruppe for voksne.
De kom noget hurtigere afsted
end børnene og kvaliteten af instruktørerne var meget høj. Der
blev indøvet sving, plov og standsning så at alle væltede glade ud
af sengen på anden dagen og glædede sig til at lære de næste steps
i skiløbet.
Valle var et hit
Trysil er stedet for børn, både
på og udenfor pisterne. Områdets maskot, bamsen Valle var at
træffe nærmest overalt. Vi valgte
at downloade en Valle app, hvor
man kunne følge med i diverse
Valle-aktiviteter, øve Valle sangen og få tips til sin skiferie. Vi
mødte Valle på børnebakkerne,
på afterski samt om aftenen på
Radisson Blue, hvor der flere aftener blev danset fælles Valle dans.
En eftermiddag benyttede vi
os af et af de mange bålsteder
omkring alpincenteret. Mens vi
nød de medbragte pølser og brød
kunne dem med liftkort tage en
aftentur på bakkerne omkring.
I øvrigt stod vi aftenski på de
oplyste løjper flere dage i ugen.
Det var en perfekt mulighed at
have samvær, særlig med tanke
på at vi var en familie afsted,
hvor forskellige behov såsom
middagslur, gåtur med barnevognen, indkøb og andet skulle
passes ind.
Vi ønskede desuden en tur
med hundeslæde eller i hestevogn, men alt var meldt udsolgt,
da vi først forsøgte at booke en
tur efter ankomst. Det anbefales derfor at man allerede et par
uger inden afgang booker tur,
hvis man ønske sådan en oplevelse.
Alt i alt havde vi en skøn skitur og kan anbefale området videre til familier, hvor både ønsker om langrend og alpinskiløb
skal gå op i en højere enhed.

Dit nærmeste
skisportssted i
Smålandsfjeldene
Kun 3 timer i bil fra København ligger Sydsveriges
største Ski Resort. Her i Smålandsfjeldene har vi
8 lifter og 10 pister,, fra børnevenligt grønt til
udfordrende sort – og med et hypermoderne
snekanon-anlæg er pisterne oftest perfekte.
I vores hytteby er der 72 fuldt udrustede hytter fra
36 til 157 m2, hvor du kan bo enten med egen husholdning eller med komplet hotelservice. Book logi med
snegaranti! Mere information findes på vores
hjemmeside www.isaberg.com, hvor du
også kan booke både hytter, liftkort og
leje af skiudstyr.

*Når du booker ophold søndag–torsdag
udvalgte uger byder vi på 50% rabat på
skipas og skileje i fire dage! Læs mere på
www.isaberg.com

Boirltluigge!

K
5å0sk%iparsaogbskailetje
p

i fire dage!*

Friluftsdage

på Isaberg!
Skipas: 100:–
Skileje: 100:–
Gælder for forudbestilte skoleklasser. Kontakt os for mere
information! www.isaberg.com
(Priser i SEK)

SHOP.SE

W.SKID
Book ski på WW
anlægget
Fuldt sor timent og fuldser vicebutik midt i

www.isaberg.com
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EKSTRA KØREGLÆDE
Den nye Subaru Levorg er en sportskombi med god plads,
masser af køreglæde og et prisvindende design.
Undervognen kommer fra sportsvognen Subaru WRX STI.
Turbo-boxermotoren med direkte indsprøjtning er nyudviklet.

Af: Morten Christensen

S

ubaru levorg kombinerer det bedste
fra to verdener og
gør det med ét slag
inspirerende at
køre i en praktisk hatchback.
Levorg er lidt større end tredje
generations Subaru Legacy og
Volvo V60, klassens bestseller.
Den er praktisk indrettet og
rummer hele 522 liter bagage.
Under hjelmen har Subaru
Levorg en 1,6-liter turboboxer
med direkte indsprøjtning, som
leverer 170 hk og 250 Nm. Motoren stammer i lige linje fra
den kraftfulde 2-liter motor, der
sidder i Forester XT. Gearkassen er et 6-trins Lineartronic
automatgear, som kan betjenes
via paddles ved rattet. Forprogrammerede geartrin giver god
føling med accelerationen.

Ekstraordinær komfort og sikkerhed
Interiøret i Subaru Levorg udstråler sportsvogn med skålformede sæder og et D-formet rat,
som er overtaget fra WRX STI.
Styringen er præcis og neutral,
og Active Torque Vectoring understøtter førerens ønsker ved at
sende bilen i den retning, som
rattet drejes.
Udviklingsingeniørerne hos
Subaru går langt, når det gælder
om at forebygge uheld. Levorg
1.6 GT S har som første Subaru
SRVD (Subaru Rear Vehicle Detection). Et radarbaseret system,
som holder øje med den blinde
vinkel og advarer ved fare. De
samme sensorer anvendes til
RCTA (Rear Cross Traffic Alert),
som aktiveres, når bilen sættes
i bakgear. Systemet scanner bag
bilen og advarer om tværgående
trafik.
Levorg får også adaptivt fjern-

lys, som automatisk blænder
ned ved modkørende trafik. Læg
dertil automatisk nedblænding
af bakspejl samt aktivering af
havariblinket ved en kraftig nedbremsning.
Den japanske NCAP-organisation har tildelt Subaru Levorg
den højeste rating – 40 point ud
af 40 mulige – for sin overordnede sikkerhed. Derudover har
Japan Industrial Design Promotion (JDP) præmieret bilen med
”Good Design Award 2014”.

Subaru Levorg – navnet er afledt af
LEGACY REVOLUTION TOURING – lanceres i Danmark primo
oktober. Priserne begynder ved
kr.454.900 og ender på 519.900 for
topmodellen

RUNDT OM SKI
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SKANDINAVER VILDE MED WELLNESS-SKIFERIE
Flere og flere
skandinaver vælger
at holde skiferie i
østrigske Gastein,
hvor den aktive
oplevelse kan
kombineres med
wellness i
verdensklasse.

T

ræd direkte fra skibakken
og ind i spa’en. Gasteindalen i Østrig har i mange
år været trækplaster for
skigæster fra hele Europa, og de
senere år har særligt danskere,
svenskere og nordmænd taget
muligheden for at kombinere
ski og afslapning til sig. Dalen
rummer tre bjerglandsbyer; Bad
Gastein, Bad Hofgastein og Dorfgastein, og er en del den populære ski-region SalzburgerLand.
”Vi oplever, at antallet af gæster fra Skandinavien har været
støt stigende gennem en længere periode. Wellness-faciliteterne gør, at Gastein henvender
sig til en lidt bredere målgruppe
end traditionelle skidestinationer, fordi gæsterne dels har mu-

Foruden et kompetent udbud af skiaktiviteter er østrigske Gastein verdenskendt
for velvære i overflod. Foto: SalzburgerLand Tourismus.

lighed for at kombinere fart og
ro og dels kan dele sig op, hvis
nogen i rejseflokken ikke er glade
for at stå på ski,” siger Birgit Aigner, der er marketingansvarlig
i SalzburgerLand.
Gastein-dalen er det førende
kurområde i Alperne. Sidste år
havde Gastein 2, 4 millioner
overnattende gæster, hvoraf en
tredjedel var ”helseturister”.
Dermed står kurfaciliteterne for
33 procent af dalens samlede antal gæstenætter. Særligt populære er de varme kilder, områ-

dets to spa-resorts samt den
helende mine.
Minen, der er kendt for sine
lindrende evner, lyder navnet
”The Healing Gallery”, og ligger i bjerget Radhausberg. Her
er varmen, luftfugtigheden og
indholdet af grundstoffet radon
så højt, at det siges at afhjælpe
gigtsygdomme og andre smertefulde lidelser i bevægeapparatet. Effekten skulle ligeledes
have lindrende indvirkning på
hudsygdomme som psoriasis
samt på luftvejssygdomme som
astma, bronkitis og endda KOL.
De fleste kender dog Gastein
for noget helt andet og meget
mere tempofyldt. Dalen er nemlig et slaraffenland for skigæster, der elsker at udfordre sig
selv. Således tæller skidestinationen flere krævende aktiviteter, herunder world cup-pister,
pukkelpister og off-pister. Samtidig er der masser af aktiviteter i børnehøjde – eksempelvis
i form af skiskoler, børnevenlige skihytter og sjove kælketure om aftenen. Ikke mindst er
der gode muligheder for selvforkælelse på byens gourmetrestauranter og barer.
Tilsammen udgør mulighederne for hvinende adrenalinsus og dyb sindsro en anderledes, alsidig og mere og mere
attraktiv feriepakke for skientusiaster i alle ender af skalaen.

SUNREADS VINTERKOLLEKTION

S

unread – Funktions solbriller har nu udvidet sit
sortiment med lanceringen af en vinter kollektion
med funktionella solbriller. Med
de nye Sunread SNOW og WIND
kompletterer det Sport serien
med yderligere funktioner.
Sunread som er et Nordisk
varemærke og som er etableret
med fokus på et komplet funktionelt solbrille system, der har
perfekt pasform og som beskytter brugeren optimalt. Alle materialer der er brugt i brillerne
er absolut top kvalitet .
Med seneste linsteknologi
kan man designe funktioner der
bringer brugeren i fokus og forskellige behov kan tillfredsstilles for individuel anvendelse.
Indenfor extremsport stilles
store krav på holdbarhed, optisk
kvalitet og funktioner som gør
at brugeren forbedrer sin præstation.
Sunread’s linser er individuelt støbte med rotationsstøbningsteknologi og med forskel-

l i ge f i lt re, som forbe d rer
oplevelsen for brugeren.
P-70 som findes i den nye
vintermodel giver 70 % polariserende effekt som gør at en skiløber slipper af med de gnistrende
reflexer fra sneen men bibeholder muligheden for at se reflexer
fra is på pisten. Mange skidgoggles kommer helt uden polaroid just for at man skal kunne
se de isede områder. Med 70 %
polarisering blir det meget behageligt for øjnene, uden en
masse reflexer. Solfiltret i solbriller opdeles i 4 kategorier, filter 4 er det stærkeste men ikke
godkendt til bilkørsel, da det er
meget mørkt. Filter 3 som findes i Sunread´s vinterkollektion
er perfekt for en solrig dag men
fungerer også perfekt for bilkørsel.
Med aftageligt vinddeflektor som er et neopren materiale
som sidder blødt på ansigtet og
med ventilation som nedsætter
risikion for dug på linserne, samtidig slipper man for løbende

øjne på grund af vinden.
Med materialet Grilamid
(TR-90) i stellet og stængerne,
karakteriseret ved ydelse svarende til Titanium med hukommelsesfunktion, og det er næsten ubrydeligt.
Når du har hjelm på, så skifter du nemt til elastisk rem, der
sidder behageligt omkring hovedet. Med denne funktion har
du både et par modesolbriller og
samtidig et par ekstreme skibriller.
Sunread SNOW er testet af
faldskærmsudspringere i frit
fald med over 200 km/t. Perfekt
til skiløb, vandreture i bjergene
og med 100% polarisering i modellen WIND er den også perfekt til havet, når vinden blæser.
Alle Sunread modeller leveres med eller uden bifokale linser for alderssyn uden læsebriller i styrkerne af 0, +1,5, +2,0,
+2,5 med 15mm læsefelt. Specielle modeller for Golf er med
reduceret læsefelt.
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TJEKKIET: LIPNO TILTRÆKKER SKILØBERE
MED EN RÆKKE NYHEDER
Af: SKIAVISEN
Foto: Privat

A

llerede nu før
sæsonen tiltrækker det eneste
5-stjernede skisportssted i
Šumava-bjergene
Skiareál Lipno skiløbere med en
række nyheder. Den største nyhed for krævende skiløbere vil
sikkert være den nye røde pist
ved navnet Vyhlídka.
I år udvides den lokale service mangfoldighed yderligere,
hvor Lipno udmærker sig i sammenligning med andre lignende
arealer. Besøgerne kan benytte
sig af 11 kilometer pister, langrendsløjper, Aquaworld med
vandattraktioner og sauna, den
kendte Sti gennem trækroner,
spillestedet Hopsarium, sportshal. Når dæmningen fryser til,
får man den længste præparerede skøjtebane i Europa. En
selvfølge er et bredt gastronomisk udbud mange steder. ”I år
er den største nyhed af vintersæsonen den nye pist Vyhlídka,
hvis navn blev valgt af besøgende
på websiden. Skiløbere kan glæde
sig til en 1200 meter lang køretur. Pisten vil være 40 meter
bred og vil have en fantastisk
profil for skiløbere”, oplyste direktøren for arealet Petr Dušek.
Vi har en overraskelse også for
skicross tilhængere, som kan
bruge en ny bane med skrå kurver og buler. „Det var en tjekkisk træner af nationalholdet,
som har hjulpet med dens udseende,” forklarede Dušek.

Bremen S K I FA K TA

PRAG
TJEKKIET

Milano

LIPNO

Lipno byder på sport og kvalitets
afslapning
Lipno er et paradis for vintersport, som byder på tilsvarende
komfort. Besøgende finder en
stor parkeringsplads parat direkte
under pisten. Takket være outdoor sko-udlejning lige ved udgangen fra liften, kan man tage
direkte til Sti gennem trækroner, som tilbyder fremragende
udsigter hele året rundt.
Lipno er ideel for familieudflugter, fordi den ikke kun har
attraktioner for voksne, men
også for børn og seniorer. Det er
netop et bredt udbud for familier som er forskellen til andre
arealer. „Vi satser på en lidt anderledes type ferie, som kan nydes af hele familien, men også
af seniorer med børnebørn. Ud
over skiløb venter der oplevelser i vandland, Hopsarium eller
sportshal,” beskrev Dušek nogle
af de mange aktiviteter. Enestående er skolepisten, hvor der kun
er børn og instruktorer fra skiskole SKI School Lipno. For de
mindre børn er det Fox park med
den lokale maskot Fox ræven og
hans regelmæssig underholdningsshow. “For de alleryngste
børn op til fire år er Bambiny
park ideel, den er ret populær.
Børnene morer sig og forældrene
kan slappe af,” forklarede Dušek.
Med Lipno.card er alt billigere
Regelmæssige gæster kender gæ-

vil der i år være tre- og fleredages skipas, som vil sikre dens
ejer en fordelagtig billet til Sti
gennem trækroner til 120 CZK.
Lipno.card vil bringe mange tilbud på forskellig service i Lipnoområdet, men også andre steder
i Sydtjekkiet.

stekortet Lipno.card, som i kommende sæson tilbyder flere oplevelser end i de forrige år. En ny
salgspris er 149 CZK og takket
være det kan en familie på fire
få bonus 600 CZK hos udvalgte
udlejere. „Kortet vil sikre skiløbere skipas til fordelagtig pris
for hele sæsonen, hvor f. eks. for-

ældre med tre små sportsmænd
på 12, 8 og 5 år kan nyde 5-dages skiløb kun for 7660 CZK.
Det betyder, at selv i hovedsæsonen kan de spare 1900 CZK,”
understregede Martina Přibylová
fra afdeling for handel og marketing af driftsselskabet Lipno
Servis. Blandt de gode tilbud

Vintersæsonen er lige om hjørnet
Takket være de mest moderne
snekanoner kan man tilsne
arealet allerede under den første større frost og derfor plejer
den lokale vintersæson at være
en af de længste. Mange mennesker reserverer derfor deres
overnatning i god tid på websiden www.lipno.info. „Selvfølgeligter vi glade for kundernes
interesse og vi forventer, at vi
oplever en af de bedste sæsoner
i historien, også med hensyn til
investeringer og forberedelser,”
sagde Eva Černíková, manager
for selskabet Lipensko.
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HOLD
JUL
MED
SKI PÅ
Af: SKIAVISEN
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S

ikkerhed for en hvid jul
trækker i os nordboere –
det er desværre bare så
sjældent, at vi er velsignet med en sådan i Danmark.
Mange vælger at lægge den lidt
stressede jul med maratonarrangementer, mad i vilde
mængder og tømte pengepunge bag sig. Pulsen kan sagtens blive høj – blot på en mere
sund måde – når man i stedet
holder sin jul så tæt på skiløjper og kælkebakker som muligt. Jul med ski på i nabolandet vælges af mange danskere,
da juleferien i det hvide element byder på familietid og
sjove aktiviteter, som skidestinationerne i Sverige tilbyder.
”I Sverige kan man være så
godt som sikker på, at familien
får en hvid, gnistrende jul med
en masse skiløb. Herudover er
det sikkert og vist, at alle får
masser af frisk luft, hvad enten
man er mest til ski, kælk eller
gåtur. Danskerne vælger Sverige pga. børnevenligheden og
den høje kvalitet, skidestinationerne tilbyder, siger Anna
Kron Boysen, PR Manager VisitSweden.
YouGov-undersøgelsen, der
netop er gennemført, viser, at
danskerne først og fremmest
tager på skiferie i Sverige, fordi
det er lettere at komme dertil
(44 %) end til andre skiferiesteder.
Prisen er generelt også et af
de store trækplastre – det svarer hver tredje (32 %). Hver
femte (22%) anfører at overnatning tæt på pisten, børnevenlighed og kvalitet på skidestinationen (20 %) er af afgørende
betydning for deres valg.
Med snegarantien, også i
julen, garanteres der for, at et
vist antal alpine pister og et
vist antal kilometer langrendsløjper er åbne og farbare.
Det nærmere antal varierer
som følge af forskellige faciliteter fra destination til destination.
”I Sverige er der gennem
hele sæsonen fra december til
april en meget høj grad af snesikkerhed på grund af vintersportsstedernes placering oppe
i fjeldene”, afslutter Anna
Kron Boysen.

- GUIDE TIL AKTIVITETER I JULEN Hvid jul er en ønskedrøm for mange børn og voksne, og selv om det er en sjældenhed i Danmark, behøver man ikke
at tage så langt væk for at få sne juleaften. I Sverige er der mange muligheder for at kombinere jul med skiløb
og samtidig få masser af tid til afslapning med familien. Måske det, mange stressede børnefamilier har brug for.
Børnevenlighed og kvalitet på skidestinationerne i Sverige trækker danskere til, viser ny undersøgelse.
Idre Fjäll: Kør i kane
med julemanden
Idre Fjäll har et varieret program
for juledagene, bl.a. kanetur
med julemanden, julemarked på
torvet, hvor man kan købe de
sidste julegaver, gratis snescootertur for børn til julemandens
værksted i skoven og meget
mere. Den 24. december er der
julemesse i fjeldkapellet, højtlæsning af julehistorier i sportshallen, kanetur med vaffelspisning, dans om det store juletræ
på torvet og lækre julemenuer på
restauranterne. Også julemessen
om natten er et eksotisk indslag.
For de mindste er det sjovt at få
besøg af julemanden i egen hytte
– det kan bookes. Og vil man
have sit eget juletræ, kan det
nemt købes, også med fod.

Åre: Byder også på jul
I Åre kommer julemanden med
hest og slæde, og han har sin
assistent Valle med på sit besøg.
Valle er den store glade hvide
snemand, som altid underholder
børnene, laver konkurrencer

og hygger. Mens man venter
på julemanden, danses der om
juletræet. Men også pisterne er i
juleugerne indtænkt, for alle gæster inviteres til aftenbegivenheden ’Ambilight Garden Session’ i
Åre Ambilight Snow Park fredag 
d. 25. december og et downhill
race ”MySkiStar slalom” på
Stjärnbacken d. 1. januar.

Vemdalen:
Midvintershow
I Vemdalen byder de ud over
de traditionelle fester på en
spektakulær begivenhed den
28.- 30. december med navnet
”Under the lights” hvor Björnrike
Snow Parks’ konkurrenceområde
omdannes til karneval med grill,
bål og fest, som har for vane at
tiltrække alle, uanset alder og
nationalitet. Her møder skieliten
almindelige skiløbere i skæret
fra projektører, der lyser det
store hop op i vintermørket. Man
kan køre ned af de oplyste løjper
eller tage på guidede skiture med
pandelamper.

Kläppan:
Den hyggelige jul
Jul i Kläppan er hvid, afslappende og virkelig hyggelig. Gløgggryden simrer, stearinlys lyser op,
og ønsker du det, står bordet
også dækket. Der er mulighed
for julestue, juleleg, julemandsparallelslalom og julegavejagt.
Den 24. december om formiddagen bydes der på gløgg på Torvet,
og kager og dans om juletræet,
hvor julemanden naturligvis er
med og tager imod ønskesedler
fra de mindste. Man kan også
sætte tænderne i en traditionel
julemiddag med lokale smagsnoter fra Karelius Meat & Deli eller
opleve en traditionel julefest på
Restaurant Tranan.

Stöten: Det bliver
næsten magisk
Selvom mange danskere ønsker
at efterlade den stressede jul
hjemme, vil man gerne komme i
julestemning med gløgg, nisser
og sne. Stöten tager sig af alle
juleforberedelserne, så gæsterne
kan koncentrere sig om ferie

og skiløb. I Stöten dækker de
julebordet, og man kan være
ganske sikker på, at julemanden
ikke er hverken far, onkel eller
nabo. Der er julekager og slik, og
skianlægget omkranser det hele
med pynt, juletræ og flot lys.

Orsa Grønklitt:
Kør på hundeslæde
Den 24. december er der ikke
kedeligt i Orsa Grønklitt. Man
kan lægge ud med julegavejagt på snescooter, og herefter
aflægge besøg i Orsa Björnpark,
som holder åbent. Her hilser man
på rovdyrene, og i tigerens hus
serveres der juleguf for tigrene,
og de besøgende kan være med.
Der er julemiddag på Restaurant Ugglan och Björnen. Og
selvfølgelig dans om juletræet i
Varglyan, hvor julemanden kommer på besøg. Både dagen før og
efter jul er der mange andre oplevelser, fx kan Grønklitt opleves
fra hundeslæde.

MED SUBARU ER DU

PIST FREMME

EN KØREOPLEVELSE HELE VEJEN
Du kører fra dør til dør, via motorvej, landevej og snedækkede biveje. Din Subaru ligger klippesolidt
på vejen, uanset vind og vejr. Firehjulstræk, boxermotor, sikkerhed og komfort er med om bord som
standard, og kabinen er lige så indbydende, som den er rummelig. Besøg nærmeste forhandler og
tjek de nye, nedsatte priser. Se mere på subaru.dk
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Se fremtiden i virkeligheden.
Den nye Audi A4 fås med virtual cockpit.
Audi har et mål om altid at være foran på teknologi.
Den målsætning gælder i særdeleshed for den nye
Audi A4, der lige nu er en af de mest teknologisk
avancerede bil på markedet. Et af de teknologiske
højdepunkter er det virtuelle cockpit, der fås som
ekstraudstyr og erstatter den traditionelle instrumentering med en 12,3” farveskærm.

Hastighed, omdrejninger, navigationskort, Audi
connect tjenester, radio og media tjenester m.m.
kan vises i to forskellige primære layouts og en
række sekundære layouts, der styres via en knap på
multifunktionsrattet. Det giver dig et helt andet
overblik bag rattet. Prøv selv den nye Audi A4. Så
ved du, hvad vi taler om.

Experience progress hos din Audi forhandler

A

* Audi A4 1.4 TFSI 150 HK: 455.185 kr. ekskl. lev. omk. 3.780 kr.
Forbrug v/bl. kørsel: 19,6 km/l. CO2 119 g/km. Halvårlig grøn ejerafgift: 600 kr. Bilen er vist med ekstraudstyr.

