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Kilde: Visitnorway.dk JP-grafik: GERT GRAM

24 pct.

Tjek bildækkene
Undgå uheld. 

➔➔ Tjek dine bildæk, inden du kører på 
skiferie til Norge. 

➔ Om vinteren skal du køre med 
vinterdæk med eller uden pigge.  
Helårsdæk kan også benyttes.  

➔ Brug af pigdæk er tilladt fra den 1. 
november til den 15 april.

➔  I Trondheim og Oslo skal man betale 
en afgift på omkring 30 kr., hvis man 
kører med pigdæk i centrum. 

➔ Køretøjer med en godkendt totalvægt 
på 3,5 ton eller mere skal køre med 
snekæder, hvis der er sne eller is på vejen. 

Tre gode råd til danskere på skiferie i Norge 
     -  fra Mona Konuralp, Innovasjon Norge, Rejseliv:

1. Prøv en dag på 
langrend! En tur i 
langrendssporet,  i 
skov- eller højfjeldster-
ræn, er en fantastisk 
naturoplevelse og godt 
for krop og sjæl. 
Langrend er god 
motion, og man skal 
ikke undervurdere de 
skitekniske 
udfordringer. På 
mange destinationer 
kan du bytte dit 
alpinudstyr med 
langrendsudstyr for en 
dag uden ekstra 
omkostninger.

2. Vi anbefaler skiskole. Begyndere lærer 
hurtigst den rette teknik, når de får 
undervisning af en skilærer. Men det kan 
også anbefales at tage en privat lektion 
eller tilmelde sig et hold, hvis man vil 
finpudse teknikken eller lære de store 

carvingsving. Skiskolerne tilbyder 
undervisning på alle niveauer.

3. For at få det 
optimale ud af 
skiferien er det 
vigtigt at være i 
god form og være 
klædt rigtigt på. 
Gerne flere lag, 
således at man kan 
tage af og på. 
Husk solcreme, 
også når det er 
overskyet, og 
hjelm 
selvfølgelig. 
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Top 5 for danske skiturister
1.  Trysil

2.  Hemsedal
3.  Hafjell

4.  Skeikampen
5.  Hovden

E

Dansk invasion i Norge 
Danske skiturister vil i vinter valfarte til Norge, som
med 40 pct. af alle danske skirejser er vores mest
populære skirejsemål. På de følgende sider fortæller
vi nærmere om 10 af destinationerne. 

ORLA BORG | orla.borg@jp.dk
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