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Ski Challenge Tirol –
10 oplevelser & udfordringer for ægte tirolske skiløbere
Stå på ski på Tirols længste piste, tag med den højeste svævebane i Europa - eller hvad med
natskiløb i projektørlys? For dig, der vil have retten til at kalde dig selv for en ”ægte tirolsk skiløber”, er
der i den kommende vintersæson mulighed for at kaste dig ud i 10 forskellige udfordringer rundt
omkring i Tirol.

Foto: Early Morning Skiing i Fieberbrunn@MirjaGeh009-Pillerseetal

Hvis du klarer mindst fem ud af ti udvalgte "Ski Challenges", bliver du kåret som ”ægte tirolsk skiløber”
og har chancen for at vinde fantastiske præmier. Lige så alsidigt som vintersporten er i Tirol, lige så
forskellige er de 10 udfordringer:
1. Skiløb i over 3.000 meters højde
En højalpin udfordring, som enhver "ægte tirolsk skiløber” skal have mestret, er at stå på ski på en
af de 5 tirolske gletsjere – nævnt fra vest mod øst drejer det sig om gletsjerne i Kaunertal, Pitztal,
Sölden, Stubai og Hintertux. Her er snegaranti, skisæsonen starter allerede tidligt på efteråret, og
du finder perfekte pister til langt ind i foråret.
2. Kaffe og kage på Tirols højest beliggende café
Det er ikke den helt store udfordring, men i hvert fald en fantastisk oplevelse: At besøge Café 3.440
på Pitztalgletsjeren. Det er Østrigs højest beliggende café, og her kan du få kaffe og kage samt en
unik udsigt.
3. Tidligt på bjerget med Early Bird Skiing
”Ægte tirolske skiløbere” er klar, når solen står op. Er du morgenfrisk og kan stå op før dagen får
øjne, kan du nyde de friskt præparerede pister i Fieberbrunn med Early Bird Skiing, længe inden de
andre skiløbere dukker op.

4. Natskiløb i stedet for tidligt i seng
Her gælder det om at komme ud på pisterne igen efter aftensmaden, i stedet for at gå tidligt i seng.
Söll i SkiWelt Wilder Kaiser Brixental er Østrigs største natskiområde. Her er hele 10 km pister klar
til natskiløb mellem kl. 18:30 og 22:30.
5. Gå efter sejren i parallelslalom
I Serfaus-Fiss-Ladis kan du boltre dig på hele 214 km pister, og skisportstedet er især populært
blandt familier. Ved denne særlige udfordring skal du tage familien under armen, så I kan konkurrere
mod hinanden i parallelslalom, mens I bliver filmet på ”Skimovie-strækningen”.
6. Tag med den højeste svævebane: Kitz3S
I skiområdet Kitzbühel-Kirchberg venter Europas højeste fritsvævende gondollift Kitz3S på
vintersportsentusiaster. Gondolerne hænger på tre reb uden støtte over en strækning på 2,5 km.
Og det er en fantastisk oplevelse, når gondolen svæver 400 meter over jorden, og du kan se ned i
dybet gennem glasgulvet.
7. Nyd typisk tirolsk mad i skihytten
Kaiserschmarrn, krydrede Kaspressknödel, lækker tirolsk Gröstl eller måske oste-spätzle? Uanset
om det er salt eller sødt: Det tirolske køkken må prøves, hvis du vil kalde dig en ”ægte tirolsk
skiløber”. Denne udfordring ligger helt klart i den lette ende, og Adlerlounge i Großglockner Resort
i Osttirol kan anbefales som et uforglemmeligt pitstop.
8. Besejr Østrigs længste nedkørsel
I Sölden i Ötztal venter en udfordring for de udholdende: Mere end 15 kilometer og 1.970 højdemeter
skal klares på den berygtede nedkørsel "Schwarze Schneid" fra Rettenbach-gletsjeren og ned til
Gaislachkogel-liften. Selv erfarne skiløbere kan mærke det i musklerne, når de har besejret Østrigs
længste nedkørsel. Derudover byder skiområdet på perfekt præparerede pister og høj
snesikkerhed.
9. Fejr vinteren med afterski
Slap af efter en spændende dag på ski, skål med vennerne og del oplevelserne. Det gør I bedst i
en af de mange afterski-barer, det være sig med en cocktail eller en frisktappet øl med live musik
til. Især i St. Anton am Arlberg er stemningen unik. Her sætter gæster fra hele verden pris på
eksklusiviteten og den hyggelige atmosfære.
10. Bliv grænsegænger
Engang blev der smuglet kaffe og tobak over grænsen mellem Tirol og Schweiz, i dag kan ”ægte
tirolske skiløbere” udfordre sig selv med at stå på ski på smuglerruten og derved foretage en
afstikker til det schweiziske Samnaun. Et enkelt liftkort giver adgang til 238 km pister i Silvretta
Arena i Ischgl.
Hvordan fungerer skiudfordringen?
Vil du deltage, skal du tilmelde dig via skiline.cc-platformen Her bliver dine udfordringer registreret på
din personlige konto. Når du har udført mindst 5 opgaver, deltager du automatisk i konkurrencen. Ud
over ære og berømmelse kan du vinde 1 ophold i Osttirol, bestående af 5 overnatninger for 2 personer
inkl. halvpension og liftkort. Der er også 2 VIP-billetter til TirolBerg til FIS Alpin Verdensmesterskaber
2021 i Cortina d'Ampezzo på højkant. Præmierne skal indløses mellem 9. og 21. februar 2021.
Derudover kan du vinde de nye Salomon S / Force 11 Ski, som blev testvinder i 2019.
Offentlig transport til udfordringerne
Med offentlig transport kan du nemt og hurtigt komme til de steder, som udgør Ski-Challenge Tirol. Med
VVT SmartRide-appen får du et overblik over alle offentlige transportmidler.
Læs mere om Tirol på deres danske hjemmeside www.visittirol.dk
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