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I Hafjell er de klare for en ny 
gnistrende vintersesong, og med gode 
smittevernstiltak vil skikjørerne fort-
satt få en trygg og god skiopplevelse 
i bakken.

Av Åse Kari Gravråk

– Vi skal absolutt sørge for at skisesongen 
blir så normal som mulig, sier Veslemøy 
Eineteig  Wedum, markedssjef i Alpinco. 
– Vi følger bransjestandarden, og det er 
Alpinanleggenes landsforening som jobber 
kontinuerlig med dette her. De har egne 
smitteveiledere som vi forholder oss til. 
Men kommunen har siste ord når det 
gjelder covid-19, og vi spiller selvsagt på lag 
med dem. 

Heiskort kjøpes på nett eller app
Det aller viktigste er at folk må kjøpe 
heiskortet sitt på nett eller app slik at det 
ikke hoper seg opp med unødvendig kø. 
Vi vil også loggføre alle som er i anlegget 
for smittesporingen sin del, det er et stort 
og viktig system.

Bedre køsystem
Vi har planlagt et mye bedre køsystem, det 
vil bli lagt opp i parader og mer sortert. 
Singel-kø fjernes. Heisene vil ikke bli fylt 
opp maks. Vi halverer kapasiteten, men sør-
ger for å gruppere mer. Dermed tror vi ikke 
det blir noe mer kø enn normalt. Det vil 
være et tomt sete imellom hvis det er noen 
du ikke kjenner. 1-metersregelen gjelder 
selvsagt også her.

2. juledag er toppdagen
– 2. juledag i fjor hadde Hafjell 8.500 gjester 
i bakken samtidig, men det kommer nok 
ikke til å skje i år, sier Veslemøy. – Sånn 
som det ser ut nå får vi sannsynligvis ingen 
internasjonale gjester, dermed blir det 40% 
færre gjester enn normalt. Under normale 
tilstander er 40% utlendinger og 60% nord-
menn.

De med sesongkort er garantert plass
Men uansett tilstander er vårt mantra at 
alle sesongkortkjøpere skal være garantert 
plass i bakken, sier markedssjefen bestemt. 
– De er våre mest trofaste kunder og de 
kommer hvert år. Det er lokale, det er 
hytteeiere og andre tilreisende som kjøper 
sesongkort.

Det er nå det gjelder
Hafjell hadde 74% økning i sommer-
sesongen sammenlignet med fjoråret, 
og nå er Veslemøy spent på hva vinter-
sesongen vil bringe. De håper bla. at enda 
flere av lokalbefolkningen vil besøke ski-
anlegget i vinter. 

500 sesongarbeidere
– Jeg vil si at hvis du har du et skianlegg 
i nærheten så bruk det nå, det er nå det er 
viktig å støtte opp. Mange anlegg er hjør-
nesteinsbedrifter, det er viktig for nærings-
livet, det er viktig for destinasjonen og det 
er viktig for lokalbefolkningen. Vi har totalt 
500 sesongarbeidere som er tilknytta 
anlegget på vinterstid. Det er alt fra ski-
utleie og skiskole til butikker og serverings-
steder. Flomlysene i bakken holder liv i 
bygda!

Vi vet også at det er ca. 21000 nordmenn 
som hvert år reiser til alpene. Nå som reise-
mønsteret har endra seg håper jeg at vi får 
mulighet til å ønske disse norske alpe-
turistene velkommen til Hafjell og Kvitfjell,
sier Veslemøy Eineteig Wedum.

Godt forberedt i Hafjell
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