
16

torsby.se Säsong året om

S kid- och skidsky� eeliten insåg 
snabbt skidtunnelns fördelar och 
var tidigt på plats i Torsby. Där-
med kunde försäsongsträningen 
förlängas på hemmaplan. Fortum 

Ski Tunnel Torsby har alltid perfekta för-
hållanden.

– Flera landslag och elitmotionärer be-
söker regelbundet anläggningen och vi 
har ingående avtal med såväl de svenska 
som de norska skidförbunden. 
Anläggningen erbjuder även en inomhu-
sarena för skidsky� e.

Naturskön omgivning
Fortum Ski Tunnel Torsby, strax norr om 
Torsby centrum och granne med fl ygplat-
sen, ligger i natursköna Valbergets fri-
lu� sområde, e�  träningscenter med lång 
tradition. Här har Stjerneskolans skid- och 
skidsky� egymnaium sin bas. I området 

Fortum Ski Tunnel Torsby77 Allt fl er turister lockas till skidåkning – även om sommaren

”Boende- och konferensdelen står nu klar i direkt anslutning till skidtunneln … Vi skräddarsyr 
aktivitetspaket för grupper, föreningar och företag.”

Undan i spåret! Fortum Ski Tunnel Torsby passar såväl nybörjare, vardagsmotionärer som lands-
lagsåkare oavse�  om man kommer i grupp eller enskilt. Anläggningen erbjuder även restaurang, 
skiduthyrning, boende, konferens, skidshop samt testanläggning. Foto: Per Eriksson.

fi nns slingor för mountainbike- och löp-
träning och besökare kan träna rullskid-
åkning på den 5 km asfalterade, elbelysta 
banan. Rullskidbanan ansluter även till 
skjutvallen utomhus med 30 banor. 

En bana, med kylda slingor och konst-
snö, om 800 meter fi nns också i direkt an-
slutning till skidtunneln.  

Spännande kick-off 
Den 17 juni 2009, två dagar innan midsom-
mara� on, öppnas åter portarna till skid-
tunneln, med fl era nyheter. Anläggningen 
utvecklas i takt med a�  e� erfrågan ökar.

– Boende-, utbildnings- och konferens-
delen står nu klar i direkt anslutning till 
skidtunneln. Liksom en helt ny testan-
läggning. Dessutom satsar vi på a�  erbjuda 
bredare tilläggstjänster, skidtunnelpaket, 
med bland annat mountainbikeåkning 
och hundspannskörning. Vi skräddarsyr 

I juni 2006 invigdes världens hitintills längsta 
tunnel för skidåkning inomhus. E�  galet projekt, 
ansåg många.

Den är helt i linje med vår ambition a�  vidareföräd-
la våra starka kort. Skidåkningstraditionen är stark i 
Torsby, säger kommunchef Thomas Stjerndorff , tillika 
vd för Fortum Ski Tunnel Torsby.

aktivitetspaket för grupper, föreningar 
och företag.

Fortum Ski Tunnel Torsby erbjuder ak-
tiviteter med olika tävlingsmoment samt 
professionella instruktörer. Besökare kan 
även pröva på skidsky� e. 

Under 2009 utvecklas även talang- och 
skidskoleverksamheten för a�  fostra nästa 
generations olympiamästare. 

I slutet av augusti hålls Torsby Ski Festi-
val, med Lilla Vasaloppet och Boreloppet, 
då skidtunneln förlängs med coldtrack. 
Förra året deltog bl. a. Charlo� e Kalla. 

Offi  ciellt Vasaloppscenter
Fler nyheter 2009 är a�  anläggningen cer-
tifi erats, och därmed kvalitetsstämplats, 
som Offi  ciellt Vasaloppscenter, en av sex 
i Sverige.

– Vi går ut med e�  ny�  Vasaloppsläger i 
höst för elitmotionärer. 

Fortum Ski Tunnel Torsby har även 
ingå�  e�  samarbetsavtal med Svenska 
Orienteringsförbundet (med ca 100 000 
medlemmar) och O-ringen.

Fortum Ski Tunnel Torsby:

Längd: 1 287 meter.
Bredd: 8 meter.
Höjd: 4 meter.
Spår: 2 klassiska utmed sidorna och 
fri stil i mi� en. 
Väder: Vindstilla, 3 grader kallt.
Säsong: Midsommar-Vasaloppet.
Kapacitet: Totalt ca 350 skidåkare 
samtidigt.
Läs mer på www.skitunnel.se

Gummiverkstan i Torsby servar, byter 
och säljer däck för det mesta som rull-
lar. Från skottkärror till större entre-
prenadmaskiner.

– Firman har funnits sedan 1956, sä-
ger Karl-Johan Axelsson som tog över 
företaget 2007.

A�  köra på bra däck är en billig livförsäk-
ring. Det är i stort se�  fyra handfl ator som 
ska ta dig genom regn och rusk på hala 
vägunderlag.

– Vår personal har mycket lång erfaren-
het och vi säljer främst kvalitetsdäck som 
Nokia och Michelin. Vi har även e�  om-
fa� ande däckhotell, med upp mot 2 000 
däck i förvaring. Det är många privatper-
soner, företag och off entliga myndigheter 
som använder sig av våra tjänster.

Däckspecialist i över 50 år

gummiverkstan@telia.com  

Störst i Torsby
Gummiverkstan, som etablerades redan 
1956, är idag marknadsledande i norra 
Värmland. Företaget har öppet vardagar 
kl. 7-17. Inför vår och höstsäsongen då det 
är dags a�  byta däck har Gummiverkstan 
öppet även lördagar.

Gör livet lite enklare och säkrare 
– anlita Gummiverkstan i Torsby. 
På bilden ägare Karl-Johan Axelsson. 


