INFORMASJON – HØSTEN 2022

Kjære hytteeier og caravaneier. Høsten er her og vi begynner snart å lukte «sny». Først skal vi
nyte høstfargene på fjellet og den klare, krispe lufta. Vi håper du også skal gjøre det i Trysil.
Her følger litt informasjon fra oss i SkiStar Trysil inn mot vinteren og en invitasjon til
hytteeiertreff med tema snøproduksjon.
Hytteeiertreff lørdag 8. oktober kl 1430
Ønsker du å skjønne mer av hvordan snøproduksjonen foregår, hvordan systemet er bygd opp og
hvilke værforhold som påvirker produksjonen? Da er du hjertelig velkommen til hytteeiertreff
med SkiStar Trysil i høstferien. Vi inviterer til en presentasjon og prat med bakke- og snøansvarlig
Wegard Matsson. Ansvarlig for heis og bakke Jan Linstad og destinasjonsleder i SkiStar Trysil
Gudrun Sanaker Lohne vil også være tilstede.
Tid: Lørdag 8. oktober kl 1430-16
Sted: Li, verkstedet til SkiStar Trysil
Begrenset antall plasser, først til mølla... Påmelding gjøres her
Sommeren som var
Det ser ut til at mange nordmenn – og hytteeiere – har reist mye utenlands i år og deltatt på
festivaler, idrettsarrangementer og konserter. Det har nok vært mange billetter tilgode fra
koronaperioden... Vi opplevde derfor en roligere start på sommeren, men at aktiviteten har tatt seg
opp utover sommeren. Flere besøk fra Sverige og Danmark gjør at aktivitetsnivået har vært bra. I
Trysil Bike Arena melder Destinasjon Trysil at trafikken på sykkelstiene har vært ned ca 15 prosent i
sommermåneden. Utbyggingen av heisbaserte sykkelstier har pågått i sommer og vi opplever økt
interesse for dette tilbudet. Vi ser også at turoperatører har interesse for å selge sommeren og vi har
hatt besøk fra både Danmark, England og Nederland. Vi har tro på at sommeren vil bli styrket i årene
fremover og derfor investerer vi ytterligere i sommeraktiviteter til neste år. Vårt mål er å skape et

1

aktivitetsområde i barneområdet på Turistsenteret og fortsette utviklingen av sykkelopplevelsene på
fjellet.
Høsten
Det er mange arrangementer og mye å delta på i Trysil i høst. 1.-9. oktober de kulturelle
Skjæraasendagene og 7.-8 oktober FoodFest. I høstferien vil det være flere sykkelarrangementer ifm
Bike Out. Sykkelheisen går hver helg og hver dag i uke 40-41, før vi tar en pause til snøen kommer.
Husk at elgjakta startet 25. september og første uka er «halve» Trysils befolkning ute i skogen. Det
pågår jakt i store deler av kommunen. Vi oppfordrer derfor til å vise hensyn, ha på seg klær med godt
synlig farge og følge stiene som er merket. Syklister anbefales å benytte sykkelstiene i Gullia og
Trysilfjellet. Anbefalte områder for turgåere er Skagsvola og Trysilfjellet. Snakk gjerne med jegere du
møter om hvor det er best å ferdes.
Vinteren som kommer
Det er en urolig tid med mange parametere i endring, og det er mye usikkerhet. Vi opplever foreløpig
bra etterspørsel fra de ulike markedene. Langsiktig har vi behov for flere utleieenheter i vår
bookingportal, så vurderer du å leie ut hytta eller leiligheten hører vi gjerne fra deg. Ta kontakt her
I forhold til strømprisene har vi forsøkt å påvirke slik at bransjen kan bli del av
strømstøtteordningen. Jeg har deltatt i møter med ledelsen i NHO og med Stortingsbenken til
Innlandet bl.a Rigmor Aasrud, Carl I Hagen, Nils Kristen Sandtrøen, Anna Molberg mfl. Her har jeg
løftet frem utfordringene sett fra hytteeiernes og næringsdrivende sin side, fra oss som utleier og
for reiselivet totalt sett. Jeg har også påpekt utfordringen med det nye lovforslaget om
skattlegging av utleieobjekter i aksjeselskaper til Stortingspolitikerne.
Ift SkiStars drift har vi en strømavtale i konsernet som hjelper oss noe. Vi jobber nå med å
kartlegge mulige tiltak, men kan berolige med at å åpne skianlegget er vår høyeste prioritet. Vi
skal fortsatt lage snø og ha det gode og varierte tilbudet. Vi går allikevel igjennom alle avdelinger
og ser på strømsparende tiltak. Vi har også ekstra fokus på å utarbeide informasjon og
holdningsskapende arbeid ift at gjester som leier enheter er bevisste på sitt strømforbruk.
Jobbmuligheter
Rekrutteringen til vintersesongen er i full gang. Vi har fortsatt noen stillinger ute. Kanskje har du
en i hytta som kan være interessert i å jobbe i skianlegget i helger/ferier? Eller noen som vil ha en
vintersesong på hotellet? Vi lyser også løpende ulike stillinger på vår karriereside. Der kan du
velge Trysil som destinasjon og se hva som er ledig av stillinger her. Tips gjerne relevante.
Vinterforberedelser
Vi er godt i gang med forberedelser i skianlegget til vinteren. Lys er satt opp i Skarven, slik at
kveldskjøringen i Fageråsen får et løft som også inkluderer vår FunSlope. Mer moro for unga – og
de voksne! Liekspressen blir oppgradert teknisk og får økt driftssikkerhet. Vi får økt kapasitet i
Høgekspressen med 10 % og utbedret vannreservoar på St. Olav for mer effektiv snøproduksjon.
Totalt utbedrer vi for over 60 millioner kroner til vinteren.
Vi påvirkes også av forsinkede leveranser av utstyr. I høst vil dette gå ut over klipping av bakkene,
da bestilt ny klippemaskin er forsinket. Den gamle har dessverre vært mye på verksted og vi ligger
etter ift klippingen. Vi gjør så mye vi rekker inntil snøen kommer.
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Svar på innspill til utbedringer
Vi får ofte innspill til utbedringer og hvordan vi kan utvikle skianlegget i Trysil fra engasjerte
skikjørere. Dette setter vi stor pris på. Vi er underlagt strenge krav til sikkerhet, risikovurderinger,
beredskap og HMS, som vi kontrolleres for kontinuerlig av Statens jernbanetilsyn. Dette er av
høyeste prioritet hos oss og vi er veldig glade for alle innspill til å forbedre dette arbeidet.
Vi har plan for bakkeutvikling i tilknytning til vår masterplan for skianlegget som vi løpende jobber
etter. Utbedring av løyper skjer normalt sett i forbindelse med større utbedringer av områder,
snøproduksjonsanlegg og nye heiser.
Nå i sommer og høst gjør vi bla. følgende utbedringer:
- Planering og bredding L-80
- Bedre oversikt, avskoging L-36 inn i L-30
- Bedre oversikt, avskoging L-78/76
- Planere deler av L-15, jord i L-5
- Ny tilfart fra Valleheisen til Oletrekket
- Snøanlegg L-19
- Diverse opprydding i tåkemerker og kratt i langrennsløyper
Andre innspill
- Vi har også fått innspill om farlige situasjoner i kryssende løyper i L-48 fra
Toppekspressen. Dette er en større investering og L-48 er utfordrende. Det vil bli sett på
dette område ifm ny heis i området. Tiltak ligger lenger frem i tid.
- Avskoging langs L-13 for å få bedre sikt til skogskjøring blir ikke gjennomført i år, men vi
vurderer om tilpasning i preparering kan hjelpe.
- Ønsker om kronologisk nummering av løyper fra nord til sør er foreløpig vurdert dit hen at
det er for kostbart ift nytten det gir, men vurderingen er alltid med.
- Ønske om at den tidligere ordningen med påmelding og antallsbegrensing for «tidligski»
for å gjøre den mer eksklusiv igjen. Innspillet blir vurdert, informasjon kommer.
Parkering på Turistsenteret
Bomordningene til Skihytta og Høyfjellsenteret har blitt digitalisert. Vi vil benytte samme
leverandør – OnePark – til å strukturere opp parkeringsområdene på Turistsenteret til vinteren. Vi
har begrenset antall parkeringsplasser og må få flere til å la bilen stå. For å ivareta orden og et
langsiktig mål om å redusere trafikken på destinasjonen, ønsker vi at flere skal tenke seg om før
de bruker bilen til bakken. De fleste boenheter har ski-inn og ski-ut eller tilgang til skibuss, og
skipass kan lades digitalt, slik at bilen kan stå. De som må bruke bil, vil finne avlastningssoner og
gratis parkering også. Med p-avgiften håper vi å skape mer forutsigbarhet og orden, spesielt i
høysesong og tider på døgnet hvor vi ser at dette har vært en utfordring.
SkiStar har ambisiøse bærekraftsmål og skal halvere klimautslippene innen 2030. I klimamålet har
vi inkludert våre gjesters reiser til destinasjonene våre, transport på destinasjonen samt
klimatiltak i vår maskinpark, som er blant SkiStars største klimapåvirkninger. Vi ønsker derfor å
legge til rette for å bidra til utslippsreduserende tiltak.
På Turistsenteret blir det parkeringsavgift på dagtid på noen områder. Det blir gratis
korttidsparkering for dem som skal inn og gjøre korte ærend, gratis parkering på utendørs pplasser for de som har SkiStar All >21 eller abonnementet SkiStar All year, betalt parkering på
dagtid nærme heisen (fra 20 kr/t) og gratis på p-plasser som ligger i litt lenger avstand.
Midler dette genererer vil bli brukt på miljøtiltak, som forbedret skibuss, flere ladestasjoner for
elbiler og bruk av miljøvennlig drivstoff mm. Ordningen innføres fra 1. november.
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Skipass
Vi lanserer en abonnementsløsning for skipass i SkiStar. Det betyr at du kan abonnere på
helårsopplevelser og betale med månedlig trekk. Abonnementet gir tilgang til alle heisbaserte
aktiviteter på alle SkiStars destinasjoner, inkludert nye SummerSki i Stockholm Hammarbybacken.
Sesongpass som SkiStar ALL Winter, Trysil sesong, samt dagspass, 3-dagers og 6-8 dagers pass osv.
er fortsatt tilgjengelig som før.
SkiStar All Winter >21 dager kan bestilles på skistar.com med early bird -15% frem til 1. november.
Utvikling
Vi har satt i gang prosessen med detaljplanlegging for ny heis fra barneområdet ved Turistsenteret
til skogkanten ved Hesten. Forhåpentligvis blir det tatt beslutning vedrørende denne utbyggingen
i desember. Antatt utviklingstid er to år. Vi får samtidig avklaring ift tiltak som skal realiseres til
vinteren 2024. Sommeraktiviteter som skal være klare til sommeren 2023 er vi i full gang med å
detaljplanlegge. Vi kommer tilbake med mer informasjon så fort vi har detaljene på plass.

Vi i SkiStar Trysil ønsker deg en riktig GOD HØST.
Nyt det herlige høstfjellet!
Trysil, 270922
Gudrun Sanaker Lohne
destinasjonsleder, SkiStar Trysil
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