
SKISKOLE I ANDERLEDES 
FORMAT
Alle kan blive bedre til at stå på ski - også selvom man har stået på ski hele sit liv. Der er dog mange, der 
tror, at skiskole kun er for børn og nybegyndere. Det har det jyske skirejsebureau Danski gjort op med de 
sidste syv år med deres populære SkiBootCamp - og succesen gentages igen i år.

Alle kan blive bedre til at stå på ski. Det er udmeldingen fra Danski. For selv den bedste skiløber kan blive 
bedre til at stå på ski, det handler blot om at få undervisning, der passer lige præcis til det niveau, man er på. 
Derfor har Danski siden 2010 arrangeret SkiBootCamp i Alperne for øvede skiløbere. For at deltage skal man 
nemlig kunne stå på en rød piste.

I syv år har vi arrangeret SkiBootCamp, som faktisk er en form for skiskole til voksne. Her får man fire 
dages intensiv ski-undervisning af nogle af de bedste instruktører på niveauinddelte hold kombineret med 
foredrag og undervisning om skiløb, siger Rikke Levinsen, der er marketingschef i Danski.

Det hele handler altså om ski, og det kan deltagerne godt lide. Her kan de få snuset til det professionelle liv 
gennem instruktørerne, blive bedre på ski, lære noget om sig selv og høre om de nyeste tendenser i ski-
branchen.

..// SAMARBEJDE MED OURE SKOLERNE
For at sikre et højt niveau på undervisningen samarbejder Danski med Oure Skolerne, som hvert år uddanner 
nogle af de bedste skiinstruktører i Danmark.

Det fedeste ved SkiBootCamp er, at det er niveauinddelte hold og med dansk instruktør. Faktisk har jeg 
selv deltaget på SkiBootCamp flere gange, da jeg - selvom jeg arbejder for et skirejsebureau - også kan 
blive bedre til at stå på ski, og hver gang lærer jeg utrolig meget, fortæller Rikke Levinsen.

..// KOMMER IGEN OG IGEN
I 2018 bliver det ottende gang, at Danski afholder den populære SkiBootCamp. Ud af de, indtil videre, syv 
mulige bootcamps har et par været med seks gange. Generelt ser Danski mange gode skiløbere komme igen 
og igen, fordi de føler, at de bliver udfordret og bedre skiløbere. Men der er også mange nye hvert år, som er 
positivt overrasket. En af deltagerne fra 2017, Tine Pedersen, fortæller:

Jeg har kun ros til Danski for deres SkiBootCamp. Det er den bedste og mest engagerede undervisning, jeg 
har modtaget i lang tid og et super hyggeligt koncept.
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..// FAKTA OM SKIBOOTCAMP 2018
Danskis SkiBootCamp bliver afholdt i uge 12 2018 fra lørdag den 17. marts til onsdag den 21. marts. Alle 
deltagere vil blive inddelt på hold den første dag, ud fra deres niveau på ski, og herefter få fire dage med tre 
timers undervisning hver dag. Holdene må ikke være større end 10 personer, og oftest er holdene mindre. 
Derudover vil der være inspirerende workshops og foredrag. SkiBootCamp bliver afholdt i Alpe d’Huez, og er 
et samarbejde mellem Danski og Oure Skolerne. Det koster fra 6.649 kroner pr. person at deltage inklusiv fly 
fra Billund/Kastrup, transfer, halvpension, foredrag, skiundervisning og workshops.


