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Pressemeddelelse den 22. november 2016 

 
 

Fest, test og alternativ afterskiing  
 
"Stanton Ski Open" skyder sæsonen i gang med et brag 

I St. Anton am Arlberg starter sæsonen den 2. 
december med fest og masser af aktiviteter, når der 
både inviteres til skiløb, test og musik. Gæster kan kvit 
og frit teste markedets allernyeste ski, for over tre 
dage præsenterer forskellige mærker årets nyheder, 
og man er velkommen til at afprøve skiene under 
varierede forhold. Og få steder er bedre end St. Anton 
am Arlberg, når der skal testes ski, for det store 
område byder på alt fra udfordrende off-piste og brede 
carving-stykker til World Cup- og VM-pister. Skiene 
udleveres fra den 2. til den 4. december ved Galzig-
liften. På arrangementets andendag, den 3. 
december, venter en koncert med internationale 

navne, som fx den irske sanger og guitarist Rea Garvey. Efter koncerten følger det livlige Aftershow 
Party forskellige steder i byen, og netop i St. Anton am Arlberg finder man to af Alpernes mest 
legendariske feststeder, Krazy Kanguruh og Mooserwirt. 
Læs mere på: www.stantonamarlberg.at – Foto St Anton Rendl Beach©TV St Anton am Arlberg 

 
 
For de morgenfriske 

Inden solen for alvor er stået op, og et par timer før 
liftene officielt åbner, venter en helt speciel 
oplevelse for morgenfriske skiløbere i Zillertal. 
Denne sæson gentages succesen med "Early 
Morning Skiing", og alle er velkomne på de guidede 
ture. Der startes allerede før klokken 7, hvor et 
udvalg af byens lifte åbner, og sammen tager man 
op i terrænet og ser solens første stråler kravle over 
bjergkammen. Højdepunktet er, når turen går 
tilbage mod byen, for her kan man prøve det, alle 
skiløbere drømmer om - nemlig at trække dagens 
allerførste spor ned over den jomfrueligt hvide 
overflade. Bagefter er der mulighed for at nyde et 

dejligt morgenmåltid i en af de hytter, der har slået dørene op fra morgenstunden. Her kan man smage 
på lokalområdets råvarer og få energi til dagens videre udfordringer på Zillertals mere end 500 
kilometer velpræparerede pister. 
Læs mere på: www.zillertal.at - Foto Early Morning©Zillertal Tourismus, Thomas Straub 
 
 
Ny funslope ved Hauser Kaibling i Schladming-Dachstein 

Sneen vælter ned, og en del af pisterne er åbnet! 
Gæster, der besøger Schladming-Dachstein i Ski 
amadé, kan glæde sig til skiløb i et af Alpernes 
allerbedste områder. Her finder du en bred vifte af 
overnatningsmuligheder, oplevelsesrig skiløb og store 
attraktioner for børn. Der er gode tilbud på liftkort, som 
gælder i hele Ski amadé, og 15 skiskoler, som vil gøre 
dit skiløb endnu sjovere. Hvert år præsenteres 
spændende nyheder, og denne sæson åbner en ny 
funslope på Hauser Kaibling, der er et af områdets fire 
store skibjerge. Den nye 700 meter lange nedfart byder 
på elementer fra både cross-baner, fun-parks og 

traditionelle pister, og undervejs udfordres man blandt andet af stejle kurver, små hop og 
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bølgeformede passager. Alle er velkomne - både begyndere og eksperter samt legesyge børn i alle 
aldre. Ingen går ned på muligheder i Schladming-Dachstein, og i hele Ski amadé området er der 
fordelt i alt 11 funslopes, så der er perfekte muligheder for at gøre en almindelig skidag endnu sjovere.  
Læs mere på: www.schladming-dachstein.at og på www.skiamadé.com – Foto Naturjuwel 

Kaiblingalm@Hauser Kaibling, Schladming-Dachstein 

 
 
Alternativ afterskiing i Kitzbüheler Alpen 

I Kitzbüheler Alpen har man givet begrebet 
"afterskiing" en helt ny betydning. Naturligvis byder 
de mange hytter og barer på traditionel østrigsk 
feststemning, når liftene lukker - men i Kitzbüheler 
Alpen er det blevet populært at skifte Glühwein ud 
med snesko, isøkser, langrendsski og rifler.  
I Kitzbüheler Alpen finder man et af Alpernes bedste 
steder til biathlon. Skiskytter fra hele verden træner 
og konkurrerer i Hochfilzen, hvor forholdene er så 
perfekte, at man i 2017 er udpeget som VM-
arrangør. Det kuperede terræn og den tilhørende 
skydebane råder både over trænings- og 
konkurrenceløjper, og gæster er velkomne til at 

prøve kræfter med den fascinerende, men krævende sport. Vinteren igennem arrangeres intro-kurser 
- ikke bare i Hochfilzen, men også i Epfendorf, hvor der ligeledes er perfekte forhold. Der lægges ud 
med basisteknik på langrendsski, hvorefter der er skydeundervisning, og til sidst prøver man at 
kombinere de to discipliner. Men det er sværere, end man tror. At sigte præcist med riflen, samtidig 
med at pulsen er høj efter skiløbet, er en kæmpe udfordring, men man får et spændende indblik i 
tidens ubetinget mest populære tv-vintersport. 
Læs mere på: www.kitzbuheler-alpen.com – Foto BMW-IBU-Biathlon-Weltcup-Hochfilzen©OK Hochfilzen, C. Einecke 
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