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INFORMASJONSBREV – NOVEMBER 2019 

 

 

Nå nærmer det seg endelig ny vintersesong, og vi ser frem til å ønske dere velkommen til 

fjells. Kuldegradene har kommet, snøproduksjonen er i full gang og vi åpner de første bakker 

og heiser fredag 15. november. Vi åpnet hele 6,5 km langrennsløyper allerede den 26. 

oktober ved hjelp av snø som var lagret gjennom sommeren. 

Vårt mål er å skape skiopplevelser du lengter tilbake til. Vår ambisjon er å skape «Drømme-
Trysil» for dere alle ved å levere produkt og service i verdensklasse. For å klare det er det 
viktig med konstruktive tilbakemeldinger, tips og råd fra dere som bryr dere og tilbringer 
mye tid i skianlegget vårt. Dere er viktige gjester og ikke minst ambassadører for Trysil. Det 
gjennomføres flere gjesteundersøkelser blant annet for å få innspill på produkt- og 
serviceutvikling. Vi har også hatt flere møter med Trysilfjell Hytteeierforening, Fageråsen 
Hytteeierforening og andre representanter for våre stamgjester i sommer og høst. Takk for 
at dere tar dere tid til å svare på undersøkelser, og bidrar til god og konstruktiv dialog for 
utviklingen av Trysil! 
 
SkiStar arbeider for å utvide kapasiteten i takt med behovet når det blir flere gjester - både 
med bakker, heiser, snøproduksjon, serveringssteder og annet som trengs. Vi har derfor også 
i år gjennomført forbedringer og investeringer som skal gi deg en enda bedre opplevelse i 
Trysil. 
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Vi har gjort noen av våre bakker bredere. Blant annet har vi utvidet løype 13 – Li-bakken, 
løype 15 Sindrebakken og løype 19 fra Sindrebakken til dalstasjon på Li-ekspressen. Vi har 
også tynnet en del skog blant annet i Høgegga området.  
 
Å øke snøproduksjon er også noe vi prioriterer høyt. I fjor vinter økte vi kapasiteten i Skihytta 
området, og i vinter er det snøanlegg i Li-bakken/L13 som er en av våre mest trafikkerte 
bakker. Vi har også bygget et vannreservoar på St Olavstjern, som gjør at vi kan legge mye 
mer snø på kortere tid. Økt tilgang på vann gir oss en betydelig kapasitetsøkning, og betyr at 
vi kan utnytte de kalde dagene bedre for å sikre mer snø til jul. All overskuddsmassen fra 
utgravingen av vannreservoaret har vi benyttet til å jevne ut og utvide flere av nedfartene.  
 

 
 

 
 

 
 
Skipaviljongen er erstattet med et helt nytt bygg «Restaurant Fjellroa» med dobbelt så 
mange sitteplasser. Restauranten har fått nye drivere og et nytt spennende matkonsept, 
som vi gleder oss til å vise frem. 
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SkiStar har også stort fokus på bærekraft, og arbeider aktivt og systematisk for å ta godt vare 

på miljøet der vi driver vår virksomhet. Med utgangspunkt i FNs globale bærekraftmål 

arbeider vi med implementering av konkrete tiltak innenfor 10 av disse 17 områdene. 

 

Du kan lese mer om SkiStars bærekraftarbeid her: 

https://www.skistar.com/sv/corporate/hallbarhet/skistar-och-hallbarhet/ 

SkiStar har også gjennomført flere tiltak det siste året for å få det til å se bedre ut i 

Trysilfjellet. Blant annet gjennom et forskjønnings- og skiltprosjekt sammen med Trysilfjell 

Utmarkslag og Fageråsen Fritid. Foreløpig har vi hatt størst fokus på Turistsenteret og 

Høyfjellssenteret med blant annet rydding, klipping, beplantning, ferdigplen, stenlegging, 

https://www.skistar.com/sv/corporate/hallbarhet/skistar-och-hallbarhet/
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asfaltering og nye søppelkasser med kildesortering. Skiltingen er også under utskifting og 

mye blir klart i år, men dette fortsetter vi med også neste år. Oppgradering med bedre skilter 

gjøres også i skianlegget, langrennsløyper og ski inn og ski ut løypene. 

Her er vårt nye Velkommen-skilt på Turistsenteret og søppelkasser med sortering: 

  
 
Scandinavian Mountains Airport åpner 22. desember, og vi ser frem til å ta imot de første 

gjestene via vår lokale flyplass. Bedre tilgjengelighet vil være til stor nytte for oss i fremtiden, 

og styrker Trysils posisjon som et attraktivt reisemål. SkiStar deltar så klart med vår andel for 

å finansiere flyplassen som en motor i vår region. Det skulle bare mangle når vi får tilgang til 

en «gratis» flyplass rett utenfor døren som trolig gir oss 40% av disse gjestene. Vi finansierer 

vårt bidrag til dette via ordinær drift, og har ikke lagt på noen 3% avgift ut mot gjest eller 

utleiere – slik noen har påstått. SkiStar vil ha en kontrollert og bærekraftig vekst, og utvikle 

skianlegget i takt med behovet. Antallet ekstra gjester fra flyplassen i vinter er begrenset, og 

vil derfor ha liten påvirkning på besøksantallet.  

Vi anbefaler deg å bruke SkiStar-appen når du er i Trysil. Så får du med deg alle aktiviteter 

som skjer i fjellet, info om skibuss og spisesteder og mye mer. En spesiell aktivitet i vinter er 

filmen «Fjolls til Fjells» som ble spilt inn i Trysil i fjor vinter, og har kinopremiere i uke 8. 

Urpremieren vil foregå på Knettsetra fredag 7. februar, og mer info om dette kommer før jul. 

SkiStar Trysil ønsker dere alle velkommen til en ny skisesong i Trysilfjellet!  

Helge Bonden 

Destinasjonssjef, SkiStar Trysil 

 


