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Pressemeddelelse den 18. januar 2017 

 
 

Oplev bjergenes magi i Østrig  
 
50 år Der Weisse Ring 
Det var stort, da man for 50 år siden etablerede ”Der Weisse Ring” – en rundtur, der gør det muligt at køre 

non stop mellem skibyerne Lech, Oberlech, Zug og Zürs. Hurtigt 
blev ”Den Hvide Ring” et populært trækplaster, og det er et must 
at prøve kræfter med den 22 kilometer lange tur, hvis man 
besøger Lech Zürs.  
 
Ud over en skimæssig udfordring, byder turen samtidig på 
sightseeing i det smukke område. 
 

Hvert år afvikles ”Der Weisse Ring-løbet”, og konkurrencen har 
gennem årene opnået kultstatus og hører til blandt sæsonens 
højdepunkter.  
 

Løbet, der er åbent for både amatører og professionelle, finder 
denne sæson sted den 21. januar 2017, og der stilles store krav til 
deltagerne.  
 

En god placering kræver både teknik, udholdenhed og 
koncentration, og rekorden indehaves af den tidligere verdens- og 
olympiske mester Patrick Ortlieb, som har gennemført runden på 
lidt over 44 minutter.  
 

Læs mere på www.lech-zuers.at og www.dasrennen.at  
Foto: Der Weisse Ring by Lisa Mathis © Lech-Zürs Tourismus 

 
 

 
 

Heartbeat for the World 
Mellem den 14. og 25. marts 2017 samles atleter fra hele verden for at konkurrere i Special Olympics World 

Winter Games – et Vinter-OL for atleter med personer 
med udviklingshandicap. Efter at byer som Nagano og 
Pyeongchang tidligere har været værter for lignende 
arrangementer, er turen nu kommet til østrigske Graz 
samt Schladming-Dachstein, der er en del af det store 
Ski amadé-område. 
 

Arrangørerne forventer omkring 3.000 deltagere fra mere 
end hundrede forskellige nationer. Åbningsceremonien 
finder sted den 18. marts på Planai Stadion i Schladming, 
og herefter går det løs – ikke bare med konkurrencerne, 
men også med en række sociale arrangementer. 
I Schladming Dachstein-området er det især byerne 
Ramsau og Schladming, der lægger løjper og pister til. 

Langrendskonkurrencerne foregår i Ramsau, hvor man tidligere har afviklet VM i de nordiske discipliner, 
mens Schladming er vært for de alpine discipliner. Også her har man erfaring med store arrangementer. To 
gange – i 1982 samt 2013 – blev VM afviklet på Planai-bjergets velpræparerede pister, og i 1993 var byen 
første gang vært for Special Olympics. 
 

Arrangørerne har sat sig for, at deltagerne skal have en oplevelse ud over det sædvanlige. Med mottoet 
”Heartbeat for the World” vil man, med hjerteligheden i fokus, byde alle velkomne, og hele 3.000 frivillige har 
meldt sig for at hjælpe til med arrangementet. Og netop i Schladming-Dachstein har hjertet en særlig 
betydning, da byen ligger i delstaten Steiermark, der også er kendt som ”Østrigs grønne Hjerte”. 
 

Læs mere på www.schladming-dachstein.at og www.austria2017.org  

Foto: SOI_Jubel(C)SpecialOlympicsInternational 
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Et ægte vandreeventyr 
Ren og klar luft, snekrystallernes knirken under fødderne og solen, der skinner fra en skyfri himmel – få 

aktiviteter er så afstressende som en vandretur i et smukt 
snedækket landskab.  
I området ved Obergurgl og Hochgurgl har man etableret et tolv 
kilometer langt net af vintervandreruter, og de fører gennem et 
varieret landskab, der veksler mellem fyrreskov, stejle 
klippepartier, åbne snedækkede områder samt passager langs 
Ötztaler-kløften. 
En særlig idyllisk rute starter ved Steinmann-banens dalstation, 
og herfra går det ad markerede spor mod Schönwieshütte, som 
dukker op efter halvanden times vandring. I hytten står 
frokosten klar, og har man lyst til endnu mere vandring, kan 

man fx fortsætte til Langtalereckhütte og nyde eftermiddagskaffen. 
Til de gæster, der vil spare på kræfterne inden frokosten, yder værten i Schönwieshütte en særlig service – 
han tilbyder gratis afhentning i snescooter. Et tilbud, der med garanti vil være et hit blandt de yngste.  
 

Læs mere på www.obergurgl.com - Foto: Schönwieshütte © Alexander Lohmann, Ötztal Tourismus 

 
 

På romantisk kanefart i Wagrain-Kleinarl 
Et absolut must, hvis man er i det romantiske hjørne, er en tur i hestetrukken kane. Og det er en aktivitet for 

hele familien. Inden gæsterne sætter sig til rette i den 
fakkelbelyste kane, pakkes alle godt ind i tykke tæpper, 
og derefter går turen gennem det smukke, snedækkede 
landskab. 
 

I Wagrain får turene en ekstra dimension, for kusken 
underholder undervejs med anekdoter og historier fra 
området. Gæster stifter på en spændende måde 
bekendtskab med Wagrain-Kleinarls lokalhistorie og 
kendte bysbørn, der blandt andre tæller skistjernen 
Annemarie Moser-Pröll, der fire gange vandt VM, samt 
Joseph Mohr, der var præst og forfatter til den måske 
kendteste julesang ”Stille Nacht, heilige Nacht”. 
Efter den både flotte, romantiske og lærerige tur sluttes 

af med en kop varm te eller et glas velsmagende glühwein, og ture kan bookes hos Fam. Gehwolf på tlf. +43 
64 13 85 39 
 

Læs mere på: www.wagrain-kleinarl.at - Foto: Med häst och släde © Wagrain-Kleinarl Tourismus 
 
 

Oplevelser uden for pisten 
I Ski Juwel, der består af de smukke områder ved Alpbachtal og Wildschönau, indbyder bjergene ikke bare 

til skiløb, men også til oplevelser uden for pisten. To 
populære aktiviteter er kælkning og vintervandring. 
 

Flere steder snor udfordrende kælkebaner sig ned 
over bjergsiderne, og flere af dem falder adskillige 
hundrede højdemeter. Mens nogle foretrækker at 
gå hele vejen til toppen med kælken på slæb, 
hopper andre i en lift og lader sig transportere i 
højderne, men begge muligheder er åbne, da liftene 
gerne medtager kælke.  
 

I både Roggenboden og Auffach ligger oplyste 
kælkebaner, hvor der kan køres til langt ud på 
aftenen. Og trænger man til at varme sig, er der 
aldrig langt til nærmeste hytte. 
Læs mere på www.skijuwel.com - Foto: Familie på 

kælketur ved Schatzberg ©Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau 
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