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Mange har fått nye friluftsopplevelser i sommer, mener Anita Killi.

Positivt for sportsbransjen
og folkehelsa
At koronakrisen skulle fremkalle gode
trender var ikke lett å forestille seg
for et halvt år siden. Men friluftsaktiviteter har skutt i været og Sport 1
Hafjell kan melde om en eksepsjonell
sommer.
Av Åse Kari Gravråk
– Folk har kommet seg mer ut etter 12.
mars, sier Anita Killi som jobber i Sport 1.
– Da fikk plutselig mange av oss veldig god
tid, mange ble permittert og ville bruke tida
ute. Ungene hadde ikke lenger organiserte
aktiviteter og folk fikk lyst til å finne på noe
nytt.
Nye friluftsopplevelser
Folk strømmet til i butikken for å kjøpe telt
og soveposer, fiskeutstyr og joggesko. Og
aldri før har de solgt så mye hengekøyer og
el-sykler som i sommer.
– Vi har solgt veldig mye av alt som er
knyttet opp mot friluftsliv, og det er både
erfarne og nybegynnere som har vært
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innom. Vi har veiledet mye mer i sommer
enn tidligere. Dette tyder på at det er mange
som har fått nye friluftsopplevelser. Dette
er veldig bra for folkehelsa.

Resultatet ble 80% nedgang i april. Det
var først da hytteforbudet ble oppheva at
trafikken begynte å ta seg opp igjen, spesielt
i helgene.

110% økning i juli
– Normalt sett har vi somre med det vi
kaller den typiske ”Hunderfossen-turisten”.
Det er gjerne småbarnsforeldre som handler
badebukse, shorts og T-skjorte. Men i år ble
det mye mer, vi hadde 110% økning i juli!
Vi har aldri hatt en juli-måned som har vært
i nærheten, sier Anita. - Det skyldes først og
fremst at folk har vært på hyttene sine, men
det har også vært flere tilreisende. Norge ble
ferielandet og det har slått ut veldig positivt
for oss.

– Vanligvis har vi jo åpent hele påsken, men
i år måtte vi holde stengt alle helligdager.
To mann jobba fast for å holde hjulene i
gang, mens jeg jobba i 40% stilling frem til
sommeren. Men sommeren ble heldigvis
veldig bra.

Da landet stengte
Sport 1 Hafjell er en destinasjonsbedrift
som hovedsakelig lever av turister og
hyttefolk, men da Norge stengte i mars
ble det full stopp. Hafjell ble stengt og
så kom hytteforbudet. Deretter ble det
permitteringer og reduserte stillinger.

Vinterkolleksjonen klar til høstferien
Nå er det høstferie og da kommer hyttefolket tilbake, det merkes på trafikken. Er
det fint vær er det sykkel som gjelder, men
det kan også være snø og veldig kaldt. Da er
det godt at vinterkolleksjonen etter planen
skal være på plass. Og plass vil det bli mer
av etter hvert, for nå jobber Sport 1 Hafjell
med å utvide butikken.

