
n SLALOM PÅ HEMMAPLAN. Längtar du efter branta pister och vita vidder? Du 
behöver inte dra till fjällen för att kunna åka utför. City kollar in backarna i söder!

Om: Utanför små-
ländska Hestra lig
ger Isaberg, som är 
en av södra Sveriges 
största skidanlägg
ningar. Här finns ett riktigt berg 
med tio nedfarter i två nivåer, åtta 
liftar och tio pister, från de gröna 
till svarta. Längsta nedfarten är 

Om: Vid Ivösjöns spets, 
2,6 mil utanför 
Kristianstad, ligger 
Vångaberget. Här kan 
man åka skidor i backar 
av olika svårighetsgrad. Här finns 
tre nedfarter. Högsta fallhöjd är 132 
meter och längsta nedfart 660 me
ter. Barnbacken ligger i ett avskilt 
område med en egen lift. Under 

Om: I Brösarps backar på 
Österlen kan du blicka 
ut över de vackra vy
erna och åka utför med 
havsutsikt. Ornahög 
Alpincenter drivs av Brö
sarps Alpina Skidklubb. Här 
finns en skidbacke med cirka 27 me
ters fallhöjd och den längsta nedfar

Isaberg

Vallåsen

Vångabacken

Ornahög

 

1 200 meter och totalt finns 6 kilo
meter preparerade nedfarter och 
fallhöjden är 150 meter. 
Liftkort: Dagspass (inte kvällsåk
ning) 100 kr barn (födda 2009 el
ler senare) 250 kr ungdom (födda 
2000–2008), 290 kr vuxna 
Webb: www.isaberg.com

sommarhalvåret finns det möjlig
het att åka hill rolling (en sorts ral
lybil som dras uppför backen med 
hjälp av skidliften) och mountain
bike i backarna.
Liftkort: Heldag vuxen: 220 kr, 
ungdom (8–15 år) 160 kr, barn 0–7 
år med hjälm åker gratis.
Webb: www.vangabacken.com

ten är cirka 155 meter. Här kan man 
åka skidor även på sommaren, 
eftersom klubben även erbjuder 
grässkidåkning. Håll koll på Face
book när de har öppet, eller kon
takta dem för mer information.
Liftkort: Dagskort 60 kr, dagskort 
familj 120 kr 
Webb: www.ornahog.se

Susa ner för sydliga backar

n Hallandsåsen bjuder på varierad skidåk-
ning på nära håll.  FOTO: CATARINA SZAAZ

n Vackra Brösarps backar bjuder på åkning för både stora och små.

n Isaberg är en av södra 

Sveriges största skidan-

läggningar.
n Vid Ivösjön ligger Vånga-backen där det finns tre ned-farter.

Om: Ge dig utför Hal
landsåsen i skidan
läggningen Vall
åsen. Här finns 
varierande skid
åkning och en åk
yta på 200 000 kva
dratmeter. Högsta fallhöjd är på 
145 meter och den längsta nedfar
ten är 1 260 meter. Här finns både 
röda, gröna och blå nedfarter. Här 
finns sju liftar och elva nedfarter. 
Liftsystemet består av två stolba
nor och tre släpliftar. 
Liftkort: vuxen 325 kr, ungdom 
(7–15 år) 275 kr, knatte (06 år) 
90 kr
Webb: www.vallasen.se

SVÅRIGHETSGRAD  

I SKIDPISTER

n Grön = Mycket lätt backe

n Blå = Lätt backe

n Röd = Medelsvår backe

n Svart = Svår backe

n I Skåne är vi varken bort-
skämda med snö eller höga berg, 
men det betyder inte att vi inte 
kan åka skidor på nära håll ändå. 
Är du sugen på alpina äventyr i 
liten skala, men inte har tid, råd 
eller lust att åka långt, så finns 
det ändå skidanläggningar att 
välja på. 

Det kan också vara bra för dig 
som är nybörjare som drömmer 
om äventyr i Alperna eller fjäl-
len, men inte riktigt vet om skid-
åkningen är något för dig. Istäl-
let för att boka en vecka i blin-
do, kan du ta en dagsutflykt för 
att testa vingarna, eller ja, skid-
benen. 

Tänk på att alltid kolla så att 
skidanläggningen verkligen har 
öppet, innan du ger dig i väg. 
Trots att de större har snökano-
ner, så kan ju det milda vädret 
ställa till det.

MARIA LINDMAN
tema
@city.se
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