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INFORMASJON – PÅSKEN 2022 

 

Kjære hytteeier. Endelig påske – og påske er best på fjellet! Vi gleder oss til å ønske hytteeiere og 
gjester velkommen til oss! Her følger litt informasjon fra SkiStar Trysil.  

Perioden som har vært 
Interessen for vinterferie fra Skandinavia er sterk og vi har hatt tre travle vinterferieuker (uke 7-9),  
med besøk fra Norge, Danmark, Sverige, England, Tyskland og Nederland. Det har fungert bra i 
skianlegget, selv om vi ikke har fått store mengder med natursnø i år. Vi hadde allikevel en dramatisk 
hendelse med snøskred utenfor anlegget, der en person ble begravd i snømassene. Det er fantastisk  
å se effektiviteten og samarbeidet vårt mannskap har med offentlige redningsetater, som gjorde at det 
gikk bra. Vi har hatt dialog med den skredtatte som har det bra og vi takker alle involverte for innsatsen. 
De siste to-tre ukene har vært roligere ift trafikk, men det gleder oss å høre flere språk i anlegget igjen. 
Mye føles som tilbake til normalen og det er godt.  
 
Påsken 
Vi er rigget og klare og gleder oss til å ønske dere velkommen til påskefjellet. Vi har produsert snø, 
har fått påfyll av natursnø og har kuldegrader som gjør at forholdene holder seg bra. Du kan få mye 
bra skikjøring i påsken, da vi kjører tidligski onsdag, torsdag, fredag og lørdag 13.-16. april. 
Kveldskjøring som vanlig mandag og siste kveldskjøring for sesongen er onsdag 13. april.   
Noen natursnøbakker har vi dessverre måtte stenge. Følge med i SkiStar-app’en for siste status.  
På skisporet.no får du oversikt over når langrennsløypene ble preppet. 
 
Vi kjører SkiStar Winter Games med NM i freeski 8.-10. april, med Slopestyle finale lørdag og Big Air 
finale søndag. Det blir også Jib academy i blåparken og på ski- og produkttesten ved SkiStar Snow 
Park kan du teste neste års utstyr. Se programmet her 
 
Pur Vinterglede arrangeres i Blåparken onsdag 13. april, og er for alle barn og ungdommer i alderen 
7-15 år. Det blir demo i bakken, matservering, musikk, give aways og god stemning. Nå er også vår 
populære påskeutfordring tilbake hvor du kan vinne gavekort til en verdi av kr 5 000. Les mer her 
 
Serveringsstedene har rigget seg med underholdning og gleder seg til å ønske velkommen til en 
påske slik vi husker den var før pandemien. Det blir tradisjonell Seterrock med bl.a. Ruben, Hedda 
Mae og Rydell & Quick og det blir både konserter og trubadurer som skaper stemning rundt omkring. 
Det blir altså en tradisjonell påske med masse liv og røre. Se påskeprogrammet her 
 
Vi har bemannet opp med vakter og mannskap for å holde det rent og ryddig. Det er mye som tiner 
frem. Aktørene gjør det vi kan for å holde det fint og vi håper våre gjester hjelper oss med det også.  

http://www.skisporet.no/
https://www.skistar.com/no/inspirasjon/event/event-i-trysil/skistar-winter-games-trysil/
https://www.skistar.com/no/inspirasjon/event/event-i-trysil/paskefest-i-trysil/?fo=84755
https://www.trysil.com/Nyheter/paskeprogram/
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Trysilsmellen 
Årets sesongavslutning med Trysilsmellen er 22.-24. april. Fredag blir det konsert på Knettsetra med 
Jaa9 & OnkelP. Siste tidligski arrangeres lørdag og dagen avsluttes med Ski Out Race for familier fra 
toppen av fjellet ned til Radisson Blu Mountain Resort. Full oversikt over Trysilsmellen finner du her 
 
Utvikling  
Vi legger 60 millioner i utvikling og forbedring av anlegget til neste vinter. Jeg vet at mange har opplevd 
stopp i Liekspressen og det gleder oss at vi kan oppgradere den for over 13 millioner i sommer. Det vil 
stabilisere driften neste sesong. Et annet viktig forbedringspunkt er utbedring av vannreservoaret på St. 
Olav, slik at det kan gi mer effektiv snøproduksjon. Vi skal blant annet bredde bakker, oppgradere utstyr 
og investerer i lysanlegg i Skarven, slik at kveldskjøringstilbudet i Fageråsen blir bedre.  
 
Vi har også satt av midler til å gå i gang med detaljplanlegging og reguleringsarbeidet med ny heis fra 
Turistsenteret til skogkanten ved Hesten (se rød stiplet linje). Denne utbyggingen vil gjøre store 
endringer i ski- og ankomstområdet ved Turistsenteret. Vi gleder oss til å vise dere detaljene når vi 
kommer så langt i arbeidet. Antatt utviklingstid er to år. 
 

 

Så fort snøen tiner begynner vi også utviklingsarbeidet for sykkel- og sommeropplevelser. Vi skal 
bygge fine flytstier for sykling i området ved Liekspressen, pusser opp igjen Magic moose og dobler 
kapasiteten i sykkelheisen med nye sykkelholdere. Sykkelheisen åpner 17. juni-helga og går hver dag 
frem til skoleferiens slutt. Deretter vil vi ha åpent i helgene og i høstferien. For første gang vil 
Radisson Blu Mountain Resort i Fageråsen holde åpent i sommer. Det blir et hotell som passer godt 
for aktivitet, høyfjellssykling, fjellturer, spa og utendørs bad m.m. Tips venner og familie! 
 
Tusen takk for tilbakemeldinger! 
Jeg har vært i jobben som destinasjonsleder i SkiStar Trysil siden oktober. Synes det er en utrolig 
spennende jobb hvor jeg kan få jobbe med det jeg brenner for: å utvikle Trysil og anlegget vårt 
videre. Vi har akkurat gjennomført en workshop med over 100 ansatte, hvor vi fikk innspill til store og 
små forbedrings- og utviklingstiltak. Vi jobber videre med mange utviklingsprosjekter, som heis-, 
bakke- og snøutvikling, Valleaktiviteter, vinteropplevelser, sykkel- og sommeropplevelser, 
bærekraftstiltak osv. Har du tips til spennende sommeraktiviteter du tenker kunne passet godt for 
barnefamilier i Trysil, tar jeg gjerne imot dem.  
 
Tusen takk til dere som sender oss gode tilbakemeldinger. Jeg videreformidler hilsninger til ansatte 
og vi setter stor pris på å få dem.  
Vi i SkiStar Trysil ønsker deg en riktig GOD PÅSKE og gleder oss til å se deg på fjellet vårt! 
 
Trysil, 080422 
Gudrun Sanaker Lohne, destinasjonsleder, SkiStar Trysil 

https://www.trysil.com/Nyheter/trysilsmellen--ski-out/?eventId=8d961070-2b8a-4f3f-a5c9-1b1a55a5493c

