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Vi vill vara med och utveckla
skandinavisk skidåkning 

Alpin racing är viktig för SkiStar.  Det är där vi har våra rötter och många av oss 
är i högsta grad aktiva som tränare och ledare på olika nivåer. För oss är det ett 
hedersuppdrag att få vara med och utveckla skandinavisk skidåkning. Vi vet vilka 
förutsättningar som krävs för att träningslägret ska ge maximal utdelning – och kan 
leverera rätt arrangemang till rätt priser.

Det är det vi berättar om i den här foldern. De priser vi anger gäller från 
säsongstart till 18 december.

Ni som väljer någon av SkiStars destinationer för försäsongens läger ska ha det så 
bekymmersfritt och bekvämt som möjligt.

• Därför erbjuder vi bra boende i en rad olika storlekar, prisklasser och 
avstånd från lift och pist. Det betyder att ni alltid kan hitta ett boende som 
ryms i budgeten.

• Därför erbjuder vi er som bokar samma boende tre weekends eller mer i 
följd att behålla boendet utan extra kostnad hela perioden

• Därför är ni välkomna att förvara käppar, borrmaskiner och annan utrustning 
i lokaler i anslutning till liftarna mellan era läger hos oss

• Därför är det vår ambition att ordna rymliga och närliggande lokaler för 
vallning och slipning inför nästa dags träningspass. 

• Därför kan ni få köpa och få professionell hjälp  med er utrustning till 
förmånliga priser

• Därför ställer vi upp med funktionella lokaler för efter – pisten – aktiviteter 
som teori, klubbinfo och avkopplande gemenskap



MYSKISTAR ALL
MySkiStar ALL säsongskort rabatterat för alpina klubbar
Ungdomar 40% rabatt och vuxna 20% rabatt.  
MySkiStar All fungerar på alla SkiStars destinationer.   
Ordinarie pris vuxen 5995 SEK / 5385 NOK 
ungdom 4795 SEK / 4265 NOK.

Alpinklubbs-rabatten på MySkiStar All gäller endast:
• Till aktiva/tävlande ungdomar/vuxna/ledare i klubb 

som har ett samarbete med SkiStar och lägger tex 
träningsläger på en/flera av SkiStars destinationer. 

• Vid samlad gruppbeställning/betalning från klubben 
till SkiStars gruppavdelning senast 15/10-2015.

• Namn/personnummer/klubbens medlemsnummer/
e-postadress ska finnas till alla säsongskortsköpare. 
Foto är obligatoriskt.

SKISTARSHOPS RACINGBUSS 
ÅKER PÅ TURNE
Under hösten kommer vi att göra en turne med 
SkiStarshops racingbuss, vi vill underlätta säsongsstarten 
och göra den så prisvärd som möjligt för alpinister i 
landet. Med i bussen finns givetvis prylarna man behöver 
inför vintern - skidor, bindningar, pjäxor etc. Vi har även 
med oss komplett bootfittingutrustning med lästverktyg, 
fräsar, lodningsutrustning, formgjutning av sulor och 
Fischer Vacuumstation och givetvis erfaren personal som 
bl.a. är utbildade på Head och Langes racingavdelningar

DATUM & PLATSER:
31/8 Uppsala 
1/9 Norra Sthlm
2/9 Södra Sthlm
3/9 Norrköping
28/9 Gävle
29/9 Hudiksvall
30/9 Sundsvall

PRISEXEMPEL:

Skidmodell Ord pris Vårt pris  

Fischer RC4 World Cup SL WCP 12099 6999  

Rossignol Hero FIS SL PRO (R20 PRO) 4099 3116  

Head World Cup Rebels iGS RD 176 7900 5499  

SKISTAR CONCEPT STORES
Vi har ett brett utbud av skidor, pjäxor och tillbehör.  Vår erfarna personal hjälper 
dig att hitta rätt utrustning och att anpassa din utrustning efter just dina behov.  
Vi har bl.a. POC´s race sortiment, POC certified racestore.

Ni som bokar ert klubbläger på någon av SkiStars destinationer får 20% rabatt på 
ordinarie priser på destinationens butik och på skistarshop.com, kontakta oss för 
rabattkod.

• Testskidor från Head, Fischer och Rossignol
• Komplett bottfittingcenter med Fischer Vaccum, sprutande innerskor,  

lästningar, fräsningar, formgjutna sulor, lodningar med Cantmate.
• Tillbehör för värme i pjäxorna

PRISEXEMPEL:
Skida sr: Head WC Rebels iSL/iGS RD ord pris 7995:-,  

B-kontraktspris 5995:- vårt pris 5199:-

Skidpaket jr: Rossignol Hero FIS SL/GS Pro med Axium 100  

bindning ord pris 4799:-, B-kontraktspris 3840:- vårt pris 3499:-

Pjäxa: Fischer RC4 100jr Vacuum ord pris 5000:-, B-kontraktspris 3250:- och vårt pris 2799:-

RACESLIP
Planslipning, nollning, racestruktur, sidokanter och hängning

Ordinarie pris 550 sek/par
Lägerpris  450 sek/par
Vid 5 par  390 sek/par
Vid 10 par 350 sek/par



LINDVALLEN
Lindvallen är den kompletta träningsanläggningen för alpin utförsåkning. Här har man lång 
erfarenhet av att arrangera stora alpina ungdomsevenemang och resmålet står varje år 
som värd för Sälen Winter Games med slalomtävlingarna Ski Funtastic . Vi har elbelysning i 
ett flertal nedfarter vilket möjliggör träning i backarna Gustav, Lisa och Ulla både morgon 
och kväll.

På Experiumtorget ligger Experium och Ski Lodge. Här finns restauranger, bio, gym med 
möjlighet till gruppträning, äventyrsbad, saunavärld, spa med idrottsmassage, bowling och 
tillgång till mötesrum för videogenomgång.

TANDÅDALEN
Med ett modernt och utbyggt snösystem är centrala Tandådalen alltid snösäkert och ett 
av resmålen i Sälenfjällen som öppnar först. Träningsmöjligheter i flera olika backar som 
lämpar sig perfekt för både slalom och storslalom. Elbelysning i många av nedfarterna 
erbjuder bra förhållande när mörkret lagt sig. 

På Tandådalstorget finns ett antal restauranger, poolarie, backnära boende, mötesrum för 
videogenomgång och SkiStarshop Concept Store - en av fjällvärldens mest välsorterade 
skidshopar. 

NYHETER
Inför säsongen 15/16 får Tandådalen en rejäl ansiktslyftning. Trotjänaren Panorama 
Express har nu gjort sitt och byts ut mot en ny 6-stols expresslift. Tandådalens 
Fjällhotell får exteriört en rejäl ansiktslyftning och här flyttar ett känt och väletablerat 
restaurangkoncept in.  Även fikautbudet växer i och med att undervåningen på 
SkiStarshop Concept Store byggs om till ett café i ombonad fjällmiljö. I Stora Backen  
byts belysningen ut mot nya, modernare LED-lampor samtidigt som snöproduktionen  
vid Tandådalstorget automatiseras. Tandådalens parkområde flyttar från Norra 
skidområdet till Gusjöbacken på Östra Tandådalstorget vilket gör Norra Skidområdet  
till ett bra träningsområde.
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ÅRE
RIKSANLÄGGNING - NATIONALARENA INOM ALPIN SKIDSPORT I SVERIGE
- FRÅN KLUBB TILL VÄRLDSELIT!
Här har du möjlighet att förlägga klubbens träning, oavsett vilken nivå eller vilka 
ambitioner klubben har. I Åre finns det 102 nedfarter med 46 liftar och 3 resmål, anpassat 
för alla nivåer. I Åre har du möjlighet att träna i backar som håller internationella mått, dvs. 
både World Cup- och VM-backar. Träningen bedrivs inom säkra, avspärrade områden och 
i samarbete med övriga klubbar. Det har visat sig att när klubbarna samarbetar mer blir 
träningen mycket roligare för både aktiva och tränare. Det är ett bra tillfälle att lära känna 
varandra lite bättre och att byta erfarenheter och kunskaper med varandra.  Vi kommer 
också att ha regelbundna, gemensamma träffar där strategin och tidsschemat läggs upp 
inför nästa dags träning.

BOENDE
Vi rekommenderar Hotell Renen - det perfekta boendet för träningsgrupper.  Anläggningen 
erbjuder både hotellboende och lägenheter med självhushåll.  På anläggningen finns lokaler 
som lämpar sig för teori och tekniska genomgångar.  Inför säsongen 2014/2015 breddades 
Hamrebacken, det investerades även i bättre belysning (140 lux) i backen, vilket gör 
kvällsträningarna till ett nöje. Investeringarna i kombination med att Hotell Renen endast  
ligger 50 meter från backen, gör det till ett utmärkt boende med fokus på alpin träning. 

ÅRE
I Åre finns 102 nedfarter och 
46 liftar. De arenor som är till-
gängliga och passar olika nivåer 
under försäsong är Störtloppet 
och Tottbacken. Båda arenorna 
är belysta för kvällsträning. 

DUVED
Hamrebacken i Duved är 
oftast den nedfart som öppnar 
tidigast på säsongen. Backen 
är belyst för morgon- och 
kvällsträning.

ÅRE HAR SNÖ
Statistiken talar för Åre.
Här är de senaste sju årens 
öppningsdatum:

2008   22 november
2009  20 november
2010  13 november
2011 14 november
2012  10 november
2013 29 november
2014 29 november
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VEMDALSSKALET
Här finns två av landets mest efterfrågade 
träningspister: Turisten och Hovde. De två är också de 
pister vi prioriterar när vi de senaste säsongerna gjort 
kraftiga kapacitetökningar i snöläggningssystemen.  
I bägge finns självfallet belysning. Så tidig säsongstart 
som möjligt gäller också för pisterna på Skalsfjället  
och området Väst. På Skalets torg finns Sports Gym  
i helt nybyggda lokaler med ett toppmodernt gym  
på 200 kvm.

KLÖVSJÖ
Racing klassikern Klövsjö har lyft ordentligt de senaste 
säsongerna. Klövsjö Express, den snabba 6-stolsliften, 
går hela vägen upp på toppen. Inför säsongen 14/15 
breddades Yttre Ravinen och försågs med belysning. 
Belysning finns sedan länge även i Ravinen och 
Skistarbacken. För klubbar på träningsläger betyder 
det att vi kan erbjuda optimala träningsmöjligheter och 
långa träningsdagar. 

Förbättrad  tillgänglighet för tävlingar – i vinter 
erbjuder vi ett upplägg för tävlingar under veckorna  
2-6 samt 14-15

BJÖRNRIKE
Allt fler klubbar väljer Björnrike för sina läger  
– och vi erbjuder effektiva träningsmöjligheter.  
Mest efterfrågande träningspisten är Storslalom som 
breddades för två säsongen sedan. Vallarum finns vid 
Björnidet som ligger vid foten av backen. Störtloppet 
med 440 m fallhöjd går ända ner till Björnvallen.  
Där finns belysta pister för kvällspass med kvalitet. 

ENKELT OCH BEKVÄMT
Fler och fler hyr sitt boende hela försäsongen 
till ett mycket förmånligt pris i Vemdalen. 
“Att slippa packa i och ur både boende 
och bil varje helg sparar både tid och 
krafter” är en av flera kommentarer som  
vi fått från de som provat.

BOKNING • +46 (0)280-880 01• grupp@skistar.com



HEMSEDAL
Med sitt nordliga och höga läge på 625–1920 meter över havet är Hemsedal en snörik och 
snösäker skidort med säsong från november till maj. Hemsedal är en populär träningsarena 
och erbjuder bland annat en fullvärdig Super-G-backe redan tidigt på skidsäsongen. Förra 
året valde 10 alpina landslag och alpinlinjerna på gymnasieskolorna Dønski och NTG att 
förlägga den största delen av sin försäsongsträning i Hemsedal. Hemsedal är också en 
ledande tävlingsort och arrangerar en mängd olika FIS-tävlingar och barntävlingar.  
Den senaste var i mars 2015, då norska mästerskapen i alpint avgjordes här.  
Snösäkerheten gör Hemsedal till ett säkert kort även under försäsong.

Hemsedal har flera populära träningsbackar som man når med en 8-stols expresslift.  
Här finn också en mycket erfaren tävlings- och träningsstab som vet vad som krävs på alla 
nivåer. I staben ingår bland annat en tidigare landslagstränare som samordnar grupperna  
så att alla team, oavsett nivå, får maximalt utbyte av träningen.

LOGI OCH PRAKTISK INFORMATION
SkiStar erbjuder ett stort utbud övernattningsalternativ i alla prisklasser och ordnar  
det mesta du behöver under din vistelse i Hemsedal. I skidområdet finns flera utmärkta 
restauranger, värmestugor samt mötesrum för uthyrning. Hälsolabbet (Helselaben)  
i Hemsedals centrum erbjuder behandlingar såsom fysioterapi, manuell terapi,  
kiropraktik, akupunktur och massage. Här finns också ett utmärkt träningscenter.
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TRYSIL
Trysil är Norges största skidanläggning med 
sina 31 liftar och 67 backar. Høgegga-området 
är med sina svarta backar, som skapt för ett 
lyckat träningsläger för aktiva alpinister.

TRYSIL RENN- OG 
TRENINGSSENTER
Trysil Renn- og Treningssenter används 
av en rad landslag och klubbar under 
säsongsupptakten och under vintern.  
Varje vinter får vi besök av klubb-, distrikts-  
och landslag från stora delar av Europa.  
Några av världens bästa skidåkare bl a   
Andre Myhrer trivs utmärkt i Trysil  
och tränar ofta här.

TRYSIL RENNSKOLE 
Trysil Rennskole erbjuder alla att träna 
på en av Nordens bästa tränings- och 
tävlingsanläggningar.  Tränarprofilerna Anders 
“Calle” Carlsson och Mika Gustafsson ser till 
att du får träning av högsta kvalitet. Calle och 
Mika har i många år tränat både svenska,  
norska och kanadensiska landslag.

PREPARERING 
I Høgeggas träningsbackar gör vi allt vi kan 
för att du ska kunna träna under optimala 
förhållanden. Stor vikt har lagts vid säkerheten, 
samtidigt som preparering med vattning 
av backen gör att underlaget liknar det du 
upplever på tävling.

TIDIG SÄSONGSSTART
Träningen sker i backe 63 i Høgegga. Backen är 
1 300 meter lång och 70 meter bred – perfekt 
för träning och tävling. Snökanoner säkrar en 
tidig säsongsstart och vi planerar att öppna 
backen i månadsskiftet oktober/november. 
Släpliften ligger precis vid pisten vilket gör att 
det går att träna effektivt. Elbelysning från både 
höger och vänster förlänger träningsdagen. 
Backarna 63 och 80 lämpar sig bra för träning 
och tävlingar i alla discipliner.  Värmestuga med 
toaletter finns i målområdet
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VEMDALEN
4-6 jan  VEMDALSSLALOM
En av Sveriges största alpina ungdomstävlingar 
med en 40 årig tradition. Under 3 intensiva 
dagar tävlar Sveriges alpina framtidshopp i 
Björnrike, Vemdalsskalet och Klövsjö.

19-20 mars  ÄJSM
Sveriges 19-20 åringar gör upp om medaljerna 
i slalom och storslalom.

30-31 mars RACETEST 16/17
Testa nästa års raceskidor under rättvisa 
förhållanden i bana med tidtagning.

ÅRE
12-13 dec  WORLD CUP DAMER 
Under två dagar kämpar världens bästa alpina 
damer om världscuppoäng i Åre. Disciplinerna 
är slalom och storslalom.

1-3 april GULDHJÄLMEN
Sveriges största, äldsta och säkraste 
störtloppstävling för ungdomar. Guldhjälmen 
arrangeras av Duveds IF och har anor sedan 
60-talet då den var en del av  Kalle Anka Cup 
finalen som årligen avgjordes i Duved.

SÄLEN
13-17 april SÄLEN WINTER GAMES
Sveriges största alpina ungdomsevenemang 
med Sveriges alpina skidstjärnor på plats 
i Lindvallen. Under Sälen Winter Games 
arrangeras slalomtävlingen Ski Funtastic  
för hela alpina ungdomseliten. 

Eventet erbjuder även morgonskidåkning 
med alpina landslaget,  Valles Vinterspel,  
ArlaParallellen – världens största 
parallellslalomtävling, skid och produkttest 
med de ledande leverantörerna och partners, 
tävlingar i Sälen Snow Park, afterskier utomhus 
och helgen avslutas med party för  
hela familjen på Experium.

HEMSEDAL
25-26 nov FIS SUPER G DAMER OCH HERRAR
2-3 dec FIS SL DAMER OCH HERRAR
16-17 jan ECO ALPINCUP U14 – U16.   
 Kvalificering till  
 internationella barntävlingen 
 Hemsedal  Winter Games:
20-21 april FIS SUPER G DAMER OCH HERRAR
22-24 april DONALD DUCK 9 ÅR – FIS

TRYSIL
5-6 dec E-CUP HERRAR
8-9 dec E-CUP DAMER

Det händer mycket hos oss, 
tävlingar och event hela säsongen.

KONTAKT:

NORGE GRUPPER
Mail: gruppe@skistar.com 
Telefon: +47 320 55080
 
SVERIGE GRUPPER
Mail: grupp@skistar.com
Telefon: +46 (0)280 88 001


