
DÅRLIG SKISÆSON? 
IKKE I ALPERNE! 
Igen i år diskuteres der global opvarmning, mangel på sne og en kortere skisæson. Skirejsebureauet 
Danski kan dog ikke genkende manglen på sne og en dårligere skisæson, set i det store perspektiv. Flere 
af Danskis destinationer i Alperne har nemlig fået mere sne, sammenlignet med tidligere sæsoner.

For at komme på skiferie kræver det sne – og gerne meget af det. Men snemængden kan skirejsebureauerne 
ikke selv styre, og derfor følger Danski også nøje vejrmeldingerne på deres destinationer i Alperne, så de kan 
informere deres gæster om vejrsituationen.

Det ville jo være fedt, hvis vi selv kunne bestemme vejret, men det kan vi ikke. Derfor er det jo også dejligt, 
at vejrguderne har hørt vores bønner, og givet os en helt fantastisk skisæson, siger Rikke Levinsen, Head 
of Marketing i Danski.

..// MERE SNE I ØSTRIG END NOGENSINDE
I Østrig har Danski 11 destinationer, og næsten alle destinationer har de fået den samme mængde sne – eller 
mere, sammenlignet med de sidste tre sæsoner. Det meste af Salzburgerland, eksempelvis Zell am Ziller og 
Schladming, har faktisk sat snerekord denne sæson.

I Østrig er tendensen, at der er kommet mere sne, hvis man sammenligner med de sidste tre sæsoner. 
Selvom Østrig ventede lidt på sneen i starten af sæsonen, så var det værd at vente på. Det nye år startede 
nemlig med store mængder sne, og siden er der løbende kommet ny sne, hvilket jo er fantastisk, siger 
Rikke Levinsen.

..// MONTGÈNEVRE HAR ALDRIG VÆRET BEDRE
Frankrig er Danskis gæsternes favorit, og skirejsebureauet sælger absolut flest rejser hertil. Derfor er Danski 
også glade for, at Frankrig også haft godt med sne indtil videre. Tendensen i Frankrig er, at sneen falder 
tidligere på sæsonen, og det er altså muligt at stå på ski i et lækkert føre allerede fra december. Men bare 
fordi sneen falder tidligere, betyder det ikke, at sneen forsvinder tidligere – tværtimod. Der er stadig rigtig god 
sne i Frankrig, og hvis man ser på de tidligere år, vil dette fortsætte i marts og ind i april på alle Danskis syv 
destinationer i Frankrig.

Den franske destination Montgenèvre har den bedste sæson nogensinde, hvis man sammenligner med de 
sidste fire sæsoner. I januar var der over to meter sne, på de øverste pister, sammenlignet med under en 
meters sne i sæsonen 2015/2016, som var den hidtil bedste sæson. Generelt ser det ud til, at der vil være 
et godt skiføre i Frankrig resten af sæsonen, så det kunne ikke være bedre, siger Rikke Levinsen.
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..// EN BLANDET COCKTAIL I ITALIEN 
Italien er også populær blandt danskerne, og Danski har syv destinationer i Italien. Her er der stor forskel på 
snefaldet i sæsonen 2016/2017. Hvor nogle destinationer som Livigno, Passo Tonale, Sauze d’Oulx og Sestriere 
klarer sig bedre, sammenlignet med de sidste to sæsoner, så har danskernes favoritområder Canazei og 
Cervinia ikke fået den samme mængde sne, som de sidste par år. I starten af sæsonen fik området ellers mere 
sne end tidligere år, men denne tendens forsatte desværre ikke. 

Selvom der godt kunne være kommet mere sne på nogle destinationer i Italien, så er problemet faktisk 
ikke så stort. De store, professionelle skiområder, som blandt andet Canazei, er nemlig blevet ekstremt 
dygtige til at lave kunstsne, så man stadig kan nyde en masse ture ned af pisterne med fuld fart, siger 
Rikke Levinsen.

..// VEJRMELDINGER DIREKTE FRA ALPERNE
Hos Danski er det vigtigt, at være ærlige omkring vejret over for gæsterne. Derfor har de også en Facebook-
side til hver destination, hvor Danskis guider laver vejrmeldinger direkte fra destinationerne i Alperne.

Vores guiders vejrmeldinger er direkte fra den destination, hvor vores gæster skal hen. På den måde er 
det gode vejr ikke noget vi ”bare” siger, de kan rent faktisk se vejret – også de dage, hvor det måske er 
overskyet, siger Rikke Levinsen.

Kilde: www.igluski.com
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