
En rigtig herre tur til Sölden.

Efter modtagelse af mailen om ”Stor-test af ski i Sölden med Surf og Ski” fra Aabenraa Skiklub, 
kontaktede jeg Lars Mikkelsen, om ikke lige denne tur var noget for ham. Lars skulle ikke bruge 
mere end 20 minutters betænkningstid – så var han klar!
Turen var nu blevet til virkelighed. Helge Jørgensen hørte at vi skulle af sted, og kontaktede os for 
at høre om der var en plads til en deltager mere. Det var ikke noget problem, vi kontaktede Surf og 
Ski, hvor efter vi fik en plads til Helge. Vi forsøgte at få flere med, men det lykkedes ikke at finde 
flere.
Vi kørte fra Danmark Søndag aften 4/11 kl.17.45. Vi tog af sted med sommerfugle i maven og 
blandede forventninger. Vi kom godt af sted, turen gennem tyskland forløb uden problemer. Efter 11 
timers kørsel ankom til Sölden i Østrig kl.05.00. Vi fik 2 timers søvn inden der var samling på Hotel 
Tyrol. 
Dag 1:
 På vej op til Tifenbach gletcheren blev det nødvendigt at montere snekæder, der var faldet 10 cm 
sne og vejen var blevet glat. Ved ankomsten til campen på toppen blev der udleveret VIP kort, lift 
kort, mm. Efter ankomsten til campen gik vi en runde i ski standene og fik et indblik til hvad vi var 
kommet til.
Vi blev godt modtaget af alle leverandører, og fik en super god vejledning om de forskellige ski 
mm. Det var som at lande i drømme land, der var alt det vi drømte om og mere til. Man kunne teste 
alt lige fra handsker ski briller, snowboard og ski i ubegrænset omfang.
Det var muligt at melde sig til workshop af 2 timers varighed såvel formiddag som eftermiddag.  Vi 
brugte første dag på at teste flere typer ski i forskellige kategorier. Efter en tur gennem Tyskland om 
natten og en dag på ski måtte vi kl. 15.00 sige tak for i dag i campen. Vi kørte til vores udmærkede 
Gasthof Sonnenheim, hvor fik vores nøgler udleveret, og blev indlogeret på et dejligt værelse. I 
kælderen var der et super lækkert nyt wellness område som stod til rådighed for alle gasthofens 
gæster mellem kl.16.00- 18.00.
Aftensmaden blev indtaget i husets udmærkede restaurant/spisesal hvor der blev serveret en dejlig 3 
rettes menu. Om aften var vi til foredrag af 1 times varighed, hvor de forskellige typer ski blev 
gennemgået. Under foredraget blev der trukket lod om flere lækre præmie, desværre vandt vi ikke, 
men var tæt på - trist.   
   
 Dag 2: 
Op klokken 7 klar til dagens udfordringer. I husets restaurant/spisesal blev en velsmagende 
morgenmad indtaget. Klokken 08.15 tog vi op på bjerget for at være sikker på at få de ski vi havde 
udset os dagen forinden. Vejret drillede lidt med noget dis fra midten af bjerget og til toppen. I løbet 
af formiddagen blev vejret bedre. Vi deltog i en workshop med temaet ”teknik allmountain ” hvor 
der blev kørt på forskellige underlag for at se hvad de nye ski kunne præstere. De levede fuldt ud op 
til det der var lovet omkring deres kvaliteter. Vi havde nu haft endnu en fantastisk dag i sneen, med 
en masse nye indtryk af det udstyr vi havde prøvet i løbet af dagen. Godt trætte bevægede vi os igen 
hjem af mod Sonnenheim og dens wellnessområde.

  
Dag 3:
 Igen tidligt op, lidt ømme i musklerne efter den foregående dags intense skiløb.  Igen var vi tidligt 
på bjerget. Fik fat i vores favorit ski, som i dette tilfælde for os alle tre var den nye Salamon Enduro 
XT 850 powerline. Lidt sjovt at vi alle 3 faldt for denne ski, da vi har 3 forskellige kørestile. Det er 



en ski der har det sidste nye teknologi indbygget (rocker og camper) den kører super på opkørte 
pister i både langsom og hurtig fart(95 km/t). Skien er ikke uden evner off pist samt hel syveren på 
præparerede pister. Den tilfreds-stiller såvel  den meget øvede og knap så øvede skiløber.
I dag valgte vi 2 workshop. Om formiddagen var vi på ”perfekte sving ”, hvor der blev givet 
anvisninger på små rettelser, der gav store forbedringer,  omkring at få skiene til at glide rigtigt 
gennem svingene. Om eftermiddagen var vi på ”port teknik”.  Igen god undervisning, men desværre 
var vejret ikke rigtig med os. Vi havde utrolig dårlig sigte, og det var svært at se konjunkturen i 
sneen.   Under begge dagens workshop havde vi samme instruktør, som kom fra Harreskovens ski 
klub. Han skal have stor ros for sin fantastiske positive tilgang til undervisningen. Surf og ski havde 
om aften i Sölden inviteret til film fremvisning med Freestyle ski fra Canada. Det var en fed film 
med de mest utrolige ski kunster man kunne tænke sig. Godt trætte tog vi hjem til vores gasthof og 
gik til ro.

Dag 4:
 Fra første øjekast ud af vinduet kunne vi se at vejret ville vise sig fra sin bedste side, der var ikke 
en eneste sky på himlen at se. Efter endnu en dejlig morgenmad var vi hurtigt af sted mod campen 
på toppen af Tifenbach gletscher. Vi fik hurtigt fundet de ski vi ville løbe på denne dag, og af sted 
var vi. Vi ville bruge vores næst sidste dag til ski safari. Det vil sige at vi tog rundt og prøvede alle 
pisterne i området. Det blev en formiddag med intenst skiløb. Lidt over klokken 12.00 var vi tilbage 
ved campen for at indtage middagsmaden. Efter lidt evaluering var vi enige om at Sölden har rigtig 
meget godt skiløb at byde på. Klokken 13.00 skulle Lars og jeg deltage i slalom konkurrence i 
gruppen for ski tester. Det var en sjov happening at deltage i, godt hjulpet af Helge som heppede på 
os - det bedste han havde lært. Efter lidt leg med slalom, brugte vi de sidste timer til at køre på 
udvalgte pister. Det sidste af eftermiddagen gik med at købe noget ski udstyr til klargøring af ski. 
Efter aftensmaden var vi inviteret hen på hotel Tyrolerhof ,til præmie overrækkelse af dagens 
slalom  konkurrence , og foredrag med Rasmus Lundby om at stå på ski i Korea og Grønland. Et 
sjovt og spændene foredrag, som handlede om hvordan andre kulturer bruger sneen til at stå på ski 
i. Efter endt foredrag tog vi hjem på vores hotel og gik så småt til ro ved 23.00 tiden

Dag 5:
Vores afrejse dag var kommet -  trist - men alting har en ende også denne ferie. Vi fik samlet vores 
ting sammen og pakket ud i bilen. Vi fik morgenmad og taget afsked med de bekendtskaber vi 
havde gjort os. Vi var hurtigt på vej mod campen på Tifenbach  Gletscher. Snakken gik om, hvad vi 
skulle prøve af ski i dag. Helge og Lars var enige om at de skulle ud og køre Salomon xt 850 
Enduro Poverline. Jeg mente nu vi skulle prøve nogle sjove ski, men det var jeg ene om at mene. Da 
vi ankom til toppen spurgte jeg om der var nogen der havde taget mine skistøvler med. Bom der 
blev stille i bilen, og i det samme var jeg klar over at vi alle tre havde efterladt vores skistøvler 
tilbage på Gasthof Sonneheim . Godt ærgerlige over at måtte sætte ca 1 time til, fik vi hentet vores 
ski støvler. Ved ankomsten til campen i andet forsøg fik vi ski støvlerne på og fik ikke som 
forventet de ski vi håbede på. Helge fik som den eneste nogle Salomon all maountain ski, Lars fik 
nogle race ski, og jeg fik nogle sjove lege ski. Vi tog en tur på vores ski. Efter endt tur, fik vi - Lars 
og jeg - byttet ski til det vi vil sige er verdens bedste ski til at køre hurtig på. Støckli GS laser en ski 
der er utrolig stabil på pisten, griber hurtigt fat i sneen og kan køre r…. ud af bukserne på selv den 
bedste skiløber. Så er du til blød hat og morfar stil skal du nok finde en anden ski. Vi tog af sted 
med Helge på hjul og snuden nedad bjerget, utrolig glad for de ski vi kørte på i susene fart. Efter 
nogle timer på tur vendte vi tilbage til campen hvor vi fik afleveret fart djævlene. Vi var heldige  for 
i Salamons stand stod netop de ski vi af alle mente var de bedste af dem vi testede - Salamon xt 850 



enduro poverline. Vi fik dem stillet ind til vores støvler, og af sted var vi alle 3, på vej på de sidst 
ture inden det var slut. Vi fik afleveret ski og det udstyr vi havde lånt.
Lars fik fat i Surf og Ski fra Vejle som er forhandler af Salamon, om vi ikke skulle lave en handel 
med 2 par ski. Han bød på en øl i sneen,og vi endte med at købe 2 par af de før omtalt ski til en god 
pris. Efter endt handel og fornøjet ferie tog vi afsked med campen og personalet  på Tifenbach 
Gletscher . Vi tog et hurtigt bad og en tur i sauna på Gasthof Sonnenheim. Rene og nyvaskede tog 
vi af sted fra Sölden med  kurs mod Danmark. 
Vi kan alle 3 varmt anbefale denne tur til næste år, for både øvede og let øvede skiløber. Prisen for 
denne tur var 3899 kr.. I denne pris er inkluderet  5 dages liftkort, halv pension på dejligt 
gasthof/hotel, mulighed for 4 timers undervisning i sneen pr. dag, frit forbrug af alle typer af de 
nyeste ski , super vejledning fra Surf og Ski/leverandør,  samt fif fra kvalificerede  instruktører  og 
diverse foredrag.  

I ønskes alle Pøj Pøj i sneen

Venlighilsen
Lars, Helge og John


