Vinterns bästa snöaktiviteter på hemmaplan

Åk utför!

Fira World Snow Day
i Hammarbybacken
– 17 januari

För att fira World Snow Day bjuder Svenska Skidförbundet in dig till
familjefest i Hammarbybacken. Är du 15 år eller yngre bjuder SkiStar
dig på liftkort.
Kom till Hammarbybacken och testa
några av Svenska Skidförbundets grenar.
Upptäck många olika sätt att glida på
snö. Fler aktörer kommer finnas på plats
för att förgylla världssnödagen för alla

besökare. Du kan även delta i våra olika
tävlingar där du kan vinna riktigt fina
priser.
Välkommen till World Snow Day!
www.skidor.com/wsd

Alla på snö i Stockholm!

Upptäck snöglädje
på Gärdet – 1 februari
till 28 februari

Kom till Gärdet vecka 5–8 och pröva att glida på skidor. Där finns Svenska
Skidförbundets och Skidrådets projekt Alla på snö på plats för att ge alla
barn en chans att uppleva äkta snöglädje.
Skidlekområdet på Gärdet är öppet
kl. 18–20 på kvällar och kl. 10–15 på
helger under vecka 5–8. På plats finns
några av Stockholms skidklubbar, passa
på att ta kontakt med dem. Ta med egna
skidor annars finns det på plats. Passa på

nvskidor.se

jordbanningarna.se

att göra ett besök på Riksidrottsmuseet
som ligger vid Gärdet. Satsningen på snö
glädje på Gärdet är ett samarbete med
Stockholms stad och Vattenfall.
Välkommen till Kampementsbadet
på Gärdet! www.allapasno.nu

malarosok.se

sikskidor.se

tabyisskidor.se

Se världsstjärnorna tävla runt slottet!

Slottssprinten kommer
tillbaka till Stockholm
– 11 februari!

Torsdag 11 februari är det åter dags för längdstjärnorna att samlas
vid Kungliga slottet i Stockholm för världscuptävlingar i sprint.
Då har du chansen att på nära håll
fascineras av den fart som man kan få
upp när man är i yppersta världseliten.
Banan är delvis ny och innehåller en ny
spektakulär backe just innan målrakan
på Slottsbacken. Efter tävlingsdagen
kommer snön vara kvar för att erbjuda
möjligheter till skidåkning på delar
av banan vid slottet. Att tävlingen nu
kommer tillbaka till Stockholm gläder

Emilia Bjuggren, idrottsborgarråd
i Stockholm stad.
– Jag är glad över att den populära
tävlingen är tillbaka. För den ger oss
även chansen att erbjuda barn och
vuxna unik skidåkning mitt inne
i Stockholm.
Välkommen till Slottssprinten!
www.royalpalacesprint.se

Åk Barnens Vasalopp!

Testa samma bana
som världsstjärnorna
– 13 februari!
Svenska Skidförbundet välkomnar alla barn att delta i Barnens
Vasalopp den 13 februari. Barn i alla åldrar kan vara med och
köra den härliga banan runt Kungliga slottet.
Barnens Vasalopp är ett lopp där alla
är vinnare. Alla åker precis så långt
man vill och när man vill – i bästa
Vasaloppsanda. Det är ingen tidtag
ning, inga resultatlistor, här gäller det
bara att ha kul. Alla barn som deltar blir
belönade med riktiga medaljer i blå
gula band som hängs runt halsen.

En del av banan kommer att vara
samma som världseliten, inklusive
våra svenska längdsprintrar, har
kämpat på under Slottssprinten.
Välkommen till Barnens Vasalopp!
www.barnensvasalopp.se

Starta festen i Kungsträdgården
– 22 februari
Kom till Kungsträdgården måndagen den 22 februari
kl. 15–20 för att testa hur det är att starta i några av
Svenska Skidförbundets grenar.
Hur är det egentligen att starta i en
längdsprint? Och hur startar man med
alpina startgrindar? I Kungsträdgården
får du möjlighet att på riktigt testa

hur det känns. Det du annars ser bara
på tv, kan du då pröva i verkligheten.
Låneutrustning finns på plats.

Se världseliten i Hammarbybacken!

Alpina världscupen intar Stockholm
– 23 februari

Tisdag 23 februari kommer världens bästa slalomåkare till
Stockholm för att kasta sig ut för Hammarbybacken och köra
parallellslalom i världscupen.
Upplev alpin skidåkning mitt i Stock
holm i världsklass – live och på nära
håll! Se din idol från det svenska alpina
landslaget tävla sida vid sida mot
övriga världseliten i en spännande
parallellslalom. Gillar du fartfylld
och rafflande underhållning kom till

Hammarbybacken den 23 februari,
uppladdningen startar kl. 17.
Köp biljetter till världscupfesten på:
www.worldcupstockholm.com
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Vi ses i vinter!
Varmt välkomna önskar

