
 
                                                                      

   

 

Pressmeddelande den 5 november 2018 

 

Frida Hansdotter inleder samarbete med Idre Himmelfjäll 
Alpina storstjärnan Frida Hansdotter inleder samarbete med Idre Himmelfjäll, Sveriges nya stora 
alpina skidområde. Hon kommer att fungera som strategisk rådgivare åt Idre Himmelfjälls 
ledning kring utveckling av den alpina delen av verksamheten. 

Nu är det alltså klart att slalomstjärnan Frida Hansdotter inleder ett samarbete med Idre 
Himmelfjäll. Frida Hansdotter är en av världens absolut bästa alpina skidåkare med bland annat ett 
OS-guld och en rad år som framgångsrik åkare i världscupen bakom sig. Idre Himmelfjäll är den 
första satsningen på en ny, stor skidanläggning på över 30 år i Sverige. Fullt utbyggt kommer 
området att ha över 20 000 bäddar, ett 50-tal alpina nedfarter, hotell, restauranger, butiker och 
tillhörande service. Premiären är planerade till julen 2019. 

Arbetet med att gemensamt långsiktigt utveckla den alpina verksamheten på Idre Himmelfjäll 
inleds när Frida Hansdotter inte längre är aktiv elitskidåkare. Hon kommer då att lägga basen för 
sin verksamhet i Idre Himmelfjäll och vara med och utveckla alpin skidskola, ski clinics, 
ungdomsläger, tävlingar, events, konferensverksamhet, föredragsverksamhet, fastighetsutveckling 
och liknande. 

– Det känns stimulerande och tryggt att jag redan nu kan planera för de verksamheter jag vill 
bygga upp den dag min aktiva tid som elitslalomåkare kommer att avslutas. Det känns extra roligt 
att samarbetet bygger på ett personligt engagemang av mig som privatperson och affärskvinna 
och inte i rollen som alpin landslagsåkare. Jag är glad och sporrad inför samarbetet, som jag 
planerar att satsa hårt på under många års tid framöver, säger Frida Hansdotter. 

Efter många års resande mellan skidanläggningar runt om i världen har Frida Hansdotter byggt upp 
stor erfarenhet och kunnande, något som Idre Himmelfjäll ser fram mot att ta del av.  

– Idre Himmelfjäll har som målsättning att på sikt utveckla en av Skandinaviens största 
turistanläggningar och nu har vi också en av vår tids största alpina stjärnor knuten till oss. Vi är 
både glada och stolta att hon väljer att utveckla sin framtida verksamhet här hos oss efter att hon 
avslutar sin karriär som landslagsåkare. Extra kul är det äkta personliga engagemanget och 
långsiktigheten som Frida har, säger Torbjörn Wallin, vd Idre Himmelfjäll. 

För mer info om Idre Himmelfjäll, gå in på http://www.idrehimmelfjall.se 

För mer information, kontakta gärna:  
Torbjörn Wallin, vd Idre Himmelfjäll, tfn 070 649 12 89, torbjorn.wallin@idrehimmelfjall.se 
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