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SkiStar Åre: Ytterligare alpin
världscuptävling till Åre i mars 2014
Åre blev tidigare tilldelade alpina världscuptävlingar den 7-8 mars 2014, men
har efter förfrågningar från internationella skidförbundet även fått den
inställda tävlingen i Kransjka Gora, som skulle ha genomförts där den 1
februari. Den flyttade storslalomtävlingen genomförs torsdag den 6 mars i
anslutning till de övriga tävlingarna. Detta beslutades av FIS den 14 februari
under pågående OS i Sotji.
-Vi har valt att ställa oss positiva till att ta emot ytterligare världscuptävlingar då
vi har en trimmad organisation och en permanent arena som finns tillgänglig.
Åres organisation känner sig glada för ännu en tävling och förbereder sig för en
två veckors lång tävlingsperiod med både Alpina- och Skicrossvärldscuptävlingar,

säger Nalle Hansson, Tävlings- & Arenaansvarig World Cup Åre.
Arrangörsstaben i World Cup Åre AB står värd för den Alpina världscupen den
6-8 mars samt Skicrossvärldscupenden 15-17 mars 2014.
- Det blir kul med tre alpina tävlingar i Åre och med tanke på att våra
landslagstjejer toppar Storslalomcupen och Frida Hansdotter har slagläge i
Slalomcupen, så blir den extra tävlingen ännu mer avgörande och spännande,
säger Karin S Halvarsson, VD, World Cup Åre AB
För ytterligare information kontakta:
Nalle Hansson, Tävlings- & Arenaansvarig, 070-588 16 16
Karin S Halvarsson, VD, World Cup Åre AB, 076-828 2007

Kort om Åre:
Åre är en modern skidort med lång historia och med sin internationella
atmosfär är Åre Skandinaviens alpina huvudstad. Tåget stannar mitt i byn och
inom en dryg timmes restid finns två internationella flygplatser. I Åre finner
man, förutom härlig skidåkning med 49 liftar och 110 nedfarter, en mängd
restauranger med kulinariska upplevelser samt shopping och ett nöjesutbud
som man inte alltid kan förvänta sig att hitta i en by. Skidområdet sträcker sig
från barnvänliga Åre Björnen i öst, genom utmanande högzon och off pist i
centrala Åre, till carvingentusiasternas paradis med Tegefjäll och Duved i
väst.

Kort om SkiStar:
SkiStar AB (publ), vars B-aktier är noterade på Nasdaq OMX Mid Cap
Stockholm, äger och driver skidanläggningar på alpindestinationerna Sälen,
Åre och Vemdalen i Sverige samt Hemsedal och Trysil i Norge samt
Hammarbybacken i Stockholm. Marknadsandelen är i Sverige 50 %, i Norge
29 % och totalt i Skandinavien 41 %. Kärnverksamheten är alpin skidåkning
med gästens skidupplevelse i centrum. Övriga verksamheter är

logiförmedling, skidskola och skiduthyrning.
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