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Pressemeddelelse den 11. oktober 2017  

 

Wagrain-Kleinarl – klassisk skiløb krydret med spektakulære arrangementer 
 
Wagrain-Kleinarl er danskernes absolutte favoritdestination, når skiferien går til Alperne. 
Forældre og børn vil opleve familievenlige områder overalt, mens vovehalse og freeridere 
finder udfordringer uden for pisterne eller i en af de mange snowparks. Og en lang række 
spændende events lægger op til, at denne sæson bliver ekstra festlig. 
 

 
Foto: Vovehalse i Absolut Park ©Shuttleberg GmbH&CoKG 

 
De skimæssige muligheder er talrige i Wagrain-Kleinarl, og da området er koblet op på et af Østrigs 
største skiområder - Ski amadé - åbnes op for nærmest ubegrænset skiløb. Tager man på opdagelse i 
Ski amadé, der byder på 760 pistekilometer, 270 lifter og 260 hytter, venter alt fra velpræparerede 
pister og gletsjerskiløb til parker og godt off piste-terræn.  
 
Europas beachvolley-elite mødes i sneen  
Vintersport handler ikke bare om skiløb, ishockey og langrend. De seneste år har sne-volleyball 
indtaget pisterne, og det er blevet så stor en succes, at man denne sæson afvikler en Europa Tour i 
fire forskellige alpelande, og Touren kulminerer med de første officielle Europamesterskaber, som 
afholdes i Wagrain-Kleinarl den 22.–25. marts 2018. 
Der spilles på højt niveau, når en række af kontinentets allerbedste beachvolley-spillere mødes, og 
selv om man ikke skal forvente bikiniklædte deltagere, er der traditionelt en festlig stemning omkring 
arrangementet. Cheerleaders og internationale discjockeys sørger for underholdningen, og når 
publikum skal have en pause fra kampene på Centre Court, er der mulighed for at dyppe sig i den 
udendørs jacuzzi med et glas bobler i hånden. Sne-volley så dagens lys for første gang i 2008, og det 
skete netop i Wagrain-Kleinarl. Derfor har det været naturligt at fejre tiårs-jubilæet med EM-
arrangementet, der under mottoet ”Snow Volleyball goes Europe” finder sted ved siden af Flying 
Mozart-liftens topstation i 1.850 meters højde. Vinderne, der kan smykke sig med King of Snow-titlen, 
skal findes blandt de i alt 16 dame- og herrehold, der kvalificerer sig. 
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Spektakulære arrangementer 
Kalenderen er fuld af spændende arrangementer i Wagrain-Kleinarl denne sæson, og den 11. marts 
2018 bydes på det årlige ski-nostalgie-event. Her mødes tidligere konkurrenceskiløbere i udstyr, der 
blev fremstillet årtier før nutidens aerodynamiske dragter og carvingski blev udviklet. 
Som optakt til selve konkurrencen er der et lille modeshow, hvor deltagerne viser sig frem i retroskitøj, 
der ofte består af lederhosen, snørestøvler og uldtrøjer. Dernæst løbes om kap på slalombanen ved 
Roten 8’er-banens mellemstation, og det foregår ligeledes på retroski af træ. Enkelte deltagere stiller 
endda op på ski uden kanter! Når sidste løb er afviklet, kåres vinderen, og her er det ikke bare tiden 
på pisten, der er afgørende. Det tæller også med, hvem der har den bedste udklædning og flotteste 
stil. Efter fejringen af sejrherren fortsætter festen med musik og afterski-stemning.  
 
Grænseoverskridende action på is  
Skal man beskrive den nye vintersportsgren downhill ice cross, ligger begreber som ekstrem, 
grænseoverskridende og vanvittig lige for. En række frygtløse skøjteløbere, der alle er polstret med 
hjelm, skulder- og knæbeskyttere, suser rundt på en isbelagt bane med hop, langsider og skarpe 
kurver, og flere steder når farten op over 80 kilometer i timen. 
Den actionmættede sport er særdeles publikumsvenlig, for tilskuerne står langs banderne hele vejen 
rundt om banen og oplever den fortættede stemning tæt på. I flere byer bygger man isbanen op midt i 
centrum, men i Wagrain har man fundet det perfekte spot ved Flying Mozart-liftens dalstation. 
Riders Cup i Wagrain, der samtidig er et kick-off til World Touren, afvikles den 14. december 2017, og 
der er garanti for underholdning, når atleter fra 20 forskellige lande dyster mod hinanden på den 350 
meter lange og spejlglatte strækning. 
 
Ny lift og sammenlægning af områder 
Før hver sæson opgraderes skiområdet med både lifte og snekanoner, og denne vinter kan Wagrain-
Kleinarls glæde sig til en helt ny liftforbindelse. Mellem Kleinarl og Flachauwinkl ligger Shuttleberg, der 
er freestylernes favoritsted. Men Shuttlebergs popularitet betyder også, at mange vil op i terrænet på 
samme tid, og det kan give liftkø. Derfor har man etableret en ny seksstolslift - Lumberjack Shuttle - 
der med sine 2.070 meter er Shuttlebergs længste.  
En anden nyhed er sammenlægningen af områderne i Wagrain, Kleinarl, Flachau, St. Johann og 
Alpendorf. Der er tale om en af de største sammenlægninger i Østrig, og det nye område, der går 
under navnet Snow Space Salzburg, byder på masser af pistekilometer samt gode tilbud på liftkort for 
familier.  
 
Europas største park 
Freestylere har fantastiske forhold i Wagrain-Kleinarl. De fleste aktiviteter er samlet på Shuttleberg, 
hvor man finder en af Europas største og mest kendte parker, Absolut Park, som har en længde på 
halvanden kilometer. Gæster kan gå løs på intet mindre end 100 forskellige udfordringer, der blandt 
andet tæller hop, boxe, half-pipes og rails, og parkens superpipe er i international topklasse.  
I Burton ”the Stash” Park har man udnyttet de muligheder, naturen giver for udfordrende skiløb. Der er 
fx hop ud over klippepartier samt lange glidestykker på træ, og et enkelt sted er det en bjerghytte, der 
bruges som springrampe. 

 
WAGRAINI’s Winterwelt 
Familiens yngste vil elske at lære skiløb i WAGRAINI’s Winterwelt. Her har skiskolerne specialiseret 
sig i at have med børn at gøre, og al indlæring foregår via leg. WAGRAINI’s Winterwelt er bygget op 
som et ski-eventyrlandskab, hvor maskotten WAGRAINI guider rundt mellem de forskellige 
øvestationer, der har navne som ”Det flyvende Tæppe”, ”Kæmpe- karrusellen” og ”Pizzastykket”. I 
begynderparken kan de mere erfarne øve sig på de små hop og bokse, mens de helt små 
beskæftiges i skibørnehaven med oplæsning og maling. 
 
Find mere information om de mange muligheder på www.wagrain-kleinarl.at 
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