
   
 

 
                                                       København 24. august 2018.  

 
Til: Danske skiklubber, medlemmer af skiklubber og andre aktører i ski-Danmark  
  
  

 
Alpint Kraftcenter Danmark (AKD) etablerer ny base på Skistar’s Trysil-
destination i Norge! 
 
AKD har indgået ny samarbejdsaftale med SkiStar Norge Trysil samt Trysil Rennskole. 
Dette giver forbedrede muligheder for udfoldelse og sportslig udvikling for ski-Danmark 
fra og med skisæson 2018/19. 
 
Trysil er som en del af Skistar en af Nordens førende skisportsdestinationer og Norges største med hele 
68 bakker og 31 lifter og har med Høgegga-arena’en et snesikkert og stærkt træningsområde for aktive 
alpine skisportsudøvere. Her har også Trysil Rennskole med kompetente og erfarne trænere deres base, 
og der afholdes årligt både internationale EuropaCup- og FIS-løb. Skistar har destinationer i både Norge, 
Sverige og Østrig og er en velrenommeret aktør inden for skiverdenen. Skistar er titelsponsor for det 
kommende WSC i Åre i 2019 – og har i deres forretning fokus på at forbinde sundhed og sociale 
aktiviteter med skiløb. Derfor er Skistar en meget interessant partner for AKD, og aftalen understøtter 
Danmarks Skiforbunds sportslige fokus.  
 
De indgåede aftaler giver gode vilkår for medlemmer af danske skiklubber vedr. liftkort og indkvartering 
gennem Skistar og skaber stærke rammer omkring skiklubture med skiteams og afholdelse af danske 
skisportskonkurrencer. Fremover vil de alpine landshold have en solid træningsbase i Trysil i sæsonen 
fra november til april og ungdomslandsholdet for løbere under 16 år vil her få Anders ”Calle” Carlsson 
som landstræner, suppleret af andre trænere fra Trysil Rennskole når det er nødvendigt. ”Calle” har 
meget stor træneerfaring og har tidligere trænet på WC-niveau. 
 
”De indgåede aftaler giver gode betingelser for den positive sportslige udvikling, der er i gang i disse år. 
De understøtter at landsholds- og skiteamløbere samt almindelige medlemmer af danske skiklubber får 
adgang til attraktive tilbud når de skal på ski. Trysil er samtidig en rigtig god destination for afholdelse af 
konkurrencer og events som kan samle og styrke udviklingen af dansk skisport”, udtaler Ole Mathiassen, 
Formand for AKD.  
Kenneth Bøggild, Administrationschef i Danmarks Skiforbund, supplerer: ”Jeg er på vegne af den alpine 
skisport i Danmark rigtig glad for, at det er lykkedes AKD at lave en aftale med Skistar, og Trysil er en 
destination som giver mulighed for at dyrke flere discipliner. Forhåbentlig betyder dette, at endnu flere 
danskere melder sig ind i skiklubber, nyder gavn af de aktiviteter der foregår i klubberne og kommer 
endnu flere dage på ski og snowboard i løbet af vinteren”. 
 
”Vi har mange danske ski- og snowboard løbere der besøger vores skianlæg allerede i dag og ser 
Danmarks Skiforbund og AKD som en naturlig partner. Vi håber fremover at se endnu flere danskere på 
tværs af alle grupper af skiløbere nyde gavn af vores fantastiske destinationer og Trysil er det førende 
skisportssted i Norge – et land vi ved rigtig mange danskere ynder at besøge om vinteren når de skal stå 
på ski”, siger Turid Backe-Viken, Salgs- og marketingsansvarlig SkiStar Trysil  
 
De indgåede aftaler evalueres årligt med henblik på at skabe forbedringer i samarbejdet. De tilbud som 
aftalerne indeholder for medlemmer af skiklubber samt skiteam- og landsholdsløbere vil blive etableret 
gennem skiklubberne i Danmark under Danmarks Skiforbund i den kommende tid. Man kan indtil da 
finde generel information om Skistar og Trysil samt Trysil Rennskole på flg. link: 
https://www.skistar.com/no/vare-skisteder/trysil/ samt http://www.trysil.com/no/A/TrysilGuidene/Trysil-
Renn--og-Treningssenter/. 


