
SNEREKORDER OVERALT 
I ALPERNE
Vejrguderne har velsignet Alperne denne sæson, og sneen vælter ned fra himlen. Allerede nu meldes der 
snerekorder flere steder, og ser man på snerapporterne er der ingen tvivl – skisæsonen 2017/18 slår alle. 

Når vintersæsonen nærmer sig, er det store spørgsmål altid, om der nu kommer sne nok. Det kan ikke være 
gået mange næser forbi, er der er nok sne i Alperne denne sæson.  Hvor det sidste år mest af alt lignede 
toiletruller, der var rullet ned af bjergene i Alperne, er situationen en hel anden i år. Her kan det faktisk være 
helt svært at finde træer og vejskilte på bjerget, fordi de er dækket i sne. Der tegner sig altså et billede af en 
fantastik og ekstraordinær skisæson, hvor man i hvert fald ikke skal være bange for, om der er sne nok.

..// DE STORE MÆNGDER SNE HAR HAFT KONSEKVENSER 
Skidestinationerne i Frankrig har modtaget den største mængde af sne indtil videre. Der har været tale om en 
decideret ’snebombe’, og mange af områderne har været i højeste beredskab i en længere periode.

Vejret har betydet, at nogle områder har måtte lukke helt eller delvist et par dage. Inden man ærgrer sig 
for meget, så skal man huske på, at disse lukninger og forbehold bliver taget, så det er sikkert for alle at 
nyde skiløbet og bjergets glæder, udtaler Rikke Levinsen, Marketingchef hos Danski. 

Man kan til gengæld forvente de perfekte forhold for godt skiløb, med store bunker frisk puddersne og høj sol, 
når vejret tillader det.

..// FIREDOBLING AF SNEMÆNGDEN 
Skiløbere i franske Valloire har denne sæsonstart kunne opleve en firedobling af snemængden sammenlignet 
med december og januar sidste år. Der lå i gennemsnit 35 centimeter sne i den franske by i december 2016 
mod hele 150 centimeter sne i december 2017. I januar 2017 lå der 74 centimeter sne i gennemsnit, mens der i 
januar 2018 lå 209 centimeter sne.

Det er blevet ved med at sne i Frankrig, og i Valloire har man nu hele 250 centimeter sne på toppen. 
Selvom man kan stå på ski ved bare 20 centimeters sne, så er det nu fedt, når det hele er snedækket, siger 
Rikke Levinsen. 

..// SNEMÆNGDEN ER STØRRE NU END HELE SIDSTE SÆSON 
I danskernes elskede alpeland, Østrig, kæmpede en del destinationer sidste år med sneen omkring 
sæsonstart, men i år tager destinationerne revanche. Allerede i december måned var sæsonen sikret grundet 
store snemængder, og der er kun gået en vej siden; sne, sne og mere sne. 

Børneparadiset Alpendorf og Wagrain har haft en god sæsonstart.  I december 2017 lå der i gennemsnit 
107 centimeter sne på pisterne, sammenlignet med 11 centimeter i december 2016. Snemængden er 
allerede oppe på 160 centimeter, så der skulle altså være gode muligheder for at boltre sig i sneen og 
bygge snemænd hele sæsonen, fortæller Rikke Levinsen  
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Hver sæson valfarter flere tusinde til St. Anton for at køre godt skiløb. Den østrigske alpeby har også modtaget 
store mængder sne. Der ligger hele 370 centimeter sne på pisterne lige nu. Det er allerede en meter mere, 
end hvad St. Anton har modtaget de tre forrige sæsoner, når der har været mest sne på toppen af bjerget. 

..// FANTASTISKE SNEFORHOLD I ITALIEN  
Snemængderne i Italien har ikke været de største de seneste sæsoner, men det er altså ikke fordi, at 
destinationerne manglede sne i sæson 2016/17. Desuden er italienerne nogle af de bedste til at producere 
kunst-sne. I år er chancerne for masser af frisk sne dog store på alle destinationer i Italien, og det ser ikke ud 
til at stoppe foreløbigt. 

Canazei havde i sæsonen 16/17 problemer med at få nok af det hvide guld. De brugte derfor meget hjælp 
fra snekanonerne, men i år bliver det ikke noget problem. Allerede i januar 2018 lå der gennemsnitligt hele 
245 centimeter sne på pisterne. Sammenlignet med sidste sæson lå der i gennemsnit 40 centimeter sne i 
januar 2017, siger Rikke Levinsen. 

Med en fordobling af snemængden i Livigno sammenlignet med sidste år, er der også gode forhold for 
resten af sæsonen. 110 centimeter sne lå der i gennemsnit på toppen af bjerget i januar måned 2018. Til 
sammenligning lå der 52 centimeter sne i januar 2017. Med endnu mere sne på vej mod Livigno ligner det, at 
byen også sætter snerekord i denne sæson. 

..// PISTERNE ER GODE TIL RESTEN AF SÆSONEN  
Til glæde for mange skiløbere, der skal mod Alperne denne vinter, er der ingen grund til sne-bekymring. Med 
de store mængder sne, der er faldet overalt i Alperne, ser det lovende ud. Selv med plusgrader og ingen 
snefald i et par uger, vil sneen holde sig god, og der er en solid bund indtil sæsonen er slut. 

..// FEM GODE RÅD NÅR DER ER MEGET SNE  
1. Følg altid de officielle udmeldinger vedrørende vejr og sneforhold fra de enkelte destinationer 
2. Vær opmærksom på høj lavinefare 
3. Kør ikke i off-pisten, medmindre det er sammen med professionel bjergguide  
4. Hvis man er i bil, så husk at medbringe vinterudstyr; snekæder, isfjerner, eventuelt en lille skovl med mere 
5. Føler man sig utryg på bjerget, så følg mavefornemmelsen, og nyd andre aktiviteter på destinationen 

..// KONTAKTOPLYSNINGER
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