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Norge spurtet til seier i skilandskampen
Den store nabofeiden er avgjort og Norge gikk helt til topps. Da skiheisene stengte på onsdag hadde Norge 579 poeng mot
Sveriges 511. I romjulen var poengstillingen veldig jevn, men nordmennene klarte å holde svenskene bak seg den siste uken
av den store landskampen i utforkjøring. Totalt deltok 11 436 nordmenn og svensker.

– Det var lenge en jevn kamp mellom begge nasjonene, men nordmennene kjørte på inn til det siste, sier Kenneth Larsen, Salgssjef for Skistar Norge, som er arrangør for landskampen.

Poengene i landskampen beregnes ved at totalsummen for de respektive land deles på antall kjørere. Resultater for landskampen kan sees
her: http://www.skistar.com/sv/MySkiStar/Tavlingar/skidlandskampen/

Alle svensker og nordmenn som besøkte noen av Skistars anlegg i Åre, Sälen, Vemdalen, Hemsedal og Trysil mellom den 20. desember og 3. januar kunne delta i den alpine landskampen.
Nasjonaliteten avgjorde hvilket land man konkurrerte for, uansett om man oppholdt seg i Norge eller Sverige. 

– Alle har hatt mulighet til å delta i landskampen og bidra til resultatet, fra nybegynnere til elitekjørere, sier Larsen. Vi ønsker helt enkelt gjøre skikjøringen enda morsommere for våre
gjester.

Hver gang en deltaker passerer en av de mange SkiStar-leserne i alpinbakken registreres poeng for antall fallhøydemeter. Man kunne også samle pins som gir poeng etter
vanskelighetsgrad. Kjørerne fikk også poeng for å laste opp et bilde på sin profil og koble sammen sin konto med sosiale medier. Alle poeng regnes sammen og deles deretter på antall
landskampskjørere.

SkiStars landskamp har flere ambassadører og inspiratører, blant andre Hedda Berntsen,  sølvvinneren i skicross fra OL i Vancouver.

Andre kjente ambassadører er jibber Anders Backe og frikjører Ane Enderud, samt fjorårets vinner av flest MySkiStars pins.

Foruten landskampen belønner dessuten SkiStar de 11 landskampskjørere som har bidratt med flest poeng i konkurransen med en VIP-invitasjon til en MySkiStar-weekend i Tandådalen
den 18.–21. april neste år. Den som lykkes best individuelt var en svensk kjører med 19 692 poeng.

Alle resultater fra landskampen kan leses her:
http://www.skistar.com/no/MySkistar/Tavlingar/alpinlandskampen/

* Les mer om MySkiStar her:
http://www.skistar.com/no/MySkistar/Nyheter/Om-MySkistar/

Fakta om skikjøring som treningsform, finnes her:
http://www.skistar.com/no/MySkistar/Traning/Skikjoring-som-trening/
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Kort om SkiStar:
SkiStar AB (publ), hvis B-aksjer er noterte på Nasdaq OMX Mid Cap Stockholm, eier og driver skianlegg på alpindestinasjonene Sälen
http://www.skistar.com/no/salen/, Åre http://www.skistar.com/no/are/ og Vemdalen http://www.skistar.com/no/vemdalen   i Sverige samt Hemsedal
<http://www.skistar.com/no/hemsedal/> og Trysil http://www.skistar.com/no/trysil/ i Norge. Markedsandelen er i Sverige 50 %, i Norge 29 % og
totalt i Skandinavia 41 %. Kjernevirksomheten er alpin skikjøring med gjestens skiopplevelse i sentrum. Øvrige virksomhetsområder er
losjiformidling, skiskole


