
Val d’anniViers 
- den skjulte freeridedal

tekst Sophie Fjellvang Sølling foto casper Barfoed

midt i mellem Zermatt og verbier ligger dalen 
val d’anniviers, hvor man har uendelige muligheder 
for offpiste-skiløb og pudder for sig selv. læs 
hvilken oplevelse Sophie fjellvang-Sølling havde, 
da hun besøgte området.
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bliver mødt af duften af hjemmelavet kage, som 
står på bordet sammen med te og kaffe.

Skiområdet Zinal er et ud af fem områder i 
dalen Val d’anniviers. Der findes et afmærket 
område på pistekortet til freeride, og Zinal var 
et af de første steder i Schweiz, som tænkte i 
de baner i forhold til forøget interesse omkring 
freeride fra skituristernes side. Freerideområdet 
ligger i en stor bowle, som er let at traversere 
ud til, og på trods af at der ikke var faldet noget 

sne i to uger, da vi ankom, bød det på masser 
af let og luftig puddersne i de rigtige hjørner af 
terrænet. 

Det er dog hele dalens lifter, som giver 
skiløbere adgang til off-pisteskiløb i verdens-
klasse. Eksempel byder “liaison” på noget af 
det bedste sne i dalen. Det er en stor bjergside, 
som forbinder St. luc og Chandolin, hvor man 
bliver eksponeret for flere forskellige stejle, 
nordvendte sider. at der bliver afholdt Freeride 

e fter mere end 15 år på de stive storslalom-
planker havde jeg endelig muligheden for 
selv at vælge, hvor jeg ville hen på ski. Der 

var ingen konkurrencer, som dirigerede planen 
og satte begrænsninger for, hvad der kunne 
udforskes. 

En ting var sikkert, og det var, at det ikke var 
pisteskiløb. Kriterierne lød på, at det skulle være 
i rimelig køreafstand, så det var muligt at med-
bringe en masse gear. Desuden skulle budgettet 
være rimeligt.

Efter lidt research i netværket dukkede desti-
nationen Zinal op. Hvor i alverden lå det? Jeg 
kunne ikke støve nogle førstehåndshistorier op 
derfra eller finde noget særlig om det på nettet. 
Jeg fandt det på kortet, og til min forundring  
så jeg, at det var nabodalen til netop Zermatt, 
hvor jeg har tilbragt et utal af somre med skitræ-
ning. Jeg skrev til den første og bedste mailad-
resse, jeg kunne finde for at få yderligere info, og 
kort tid efter kom der en lang mail - på perfekt 
engelsk - med information om området. Derefter 
var der ingen tvivl om, hvor vi skulle på ski. 

Det var faktisk først, da vi ankom til området 
cirka en måned senere, at det gik op for mig, 
at jeg havde kommunikeret med et engelsk 
par, som havde bosat sit i byen og åbnet et lille 
privat chalet- og ikke turistinformationen.

Penny og Eric Kendall er et uhørt gæstfrit 
og meget hjerteligt par, som har en fantastisk 
historie. De er engelske journalister, som i 
en lang årrække havde til opgave at udforske 
nye sportsgrene - store som små. indimellem 
rejste de verden rundt, og de har cyklet over de 
fleste kontinenter på en tandemcykel. Deres 
ultimative passion er dog skiløb, og efter at 
have besøgt over 300 destinationer faldt de 
endelig over Zinal. De besluttede sig for at 

blive og fandt et gammel tømmerhus, som de 
ved egen hjælp byggede op til en idyllisk perle. 
Chalet Edelweiss har fem værelser og kan huse 
cirka 10 mennesker. Konceptet er baseret på, at 
skientusiaster, som står på ski hele dagen - ofte 
med guide - skal føle sig fuldstændig hjemme 
i den hyggelige og hjemlige stue. Der er halv-
pension, og Penny står og laver den lækreste 
hjemmelavede mad. Det hele bliver toppet, 
når man efter en lang dag på ski i den rå natur 
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“når man sidder og tvivler på at skrive en artikel om et 
sted som Zinal, fordi man vil have det for sig selv - så taler 
det sit eget sprog…”
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World tour Qualifier-konkurrence lige her 
taler desuden for sig selv.

Det, som gør Val d’anniviers endnu mere 
specielt, er, at der er utrolig let tilgang til 
randonnée (skitouring). les Vallons Meretschi 
er en let endagstur, hvor man går en stor runde 
over flere toppe/dale, forbi ilsee-dæmningen og 
ender ved dammen illhorn Couloir, som fører 
en tilbage til Chandolin. 

Selvom randonnéeområderne er lettilgænge-
lige, kan det dog anbefales at bruge lokale off-
pisteguider som f.eks. Salomon-køreren Jochen 
Reiser, der leder Snow academy i Chandolin, 
hvilket også tilbyder freeride-camps.

Eventyret starter allerede, når man drejer af 
fra det pandekageflade terræn i Sierre Valley op 
ad Val d’anniviers’ snørklede veje. op, op og op 
i zigzag som først efter 20 minuter begynder 

at flade lidt ud. Man skal dog ikke se ud over 
siderne af vejen, hvor det går næsten lodret 
ned. Da vi ankom sent om aftenen, var det helt 
eventyragtig med den mørke stjernehimmel og 

en stor måne, som det eneste der lyste op. Flere 
gange var vi udsat for hjorte, som sprang over 
vejen og stod og kiggede på os, da vi kørte forbi. 
Måske er det derfor, at dalen - på trods af ligeså 
fantastisk skiløb og hyggelig atmosfære – aldrig 

rigtig er blevet lige så kendt som sine naboer 
Zermatt og Verbier. 

Dalen er nu blevet en mere “officiel hem-
melighed”, og der begynder at blive udvidet og 

komme flere mennesker til dalen. Jeg skal der-
for helt klart tilbage og nyde mere af den nye 
hvide pudderverden, som er blevet præsenteret 
for mig, før man skal kæmpe for hårdt om det 
urørte pudder. 

“Jeg kunne ikke forestille mig et ægtepar, som kunne være 
mere perfekte til setup’et. når man har cyklet halvdelen af 
verden tynd på en tandem og besøgt 300 skidestinationer, 
så kan man altså noget.”
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nyttige linKs

• www.zinal.ch/en/Place/
• www.myswitzerland.com/en/zinal.html
• www.skizinal.com/ 
• www.sierre-anniviers.ch/en/Useful/
How-to-get-there/ 

andre aKtiviteter

Når du ikke kører på ski, kan byen tilbyde 
rigtig schweizisk hygge. de gamle bygnin-
ger i Grimentz fra 1600-tallet er fortsat 
i brug. Hvis du ønsker en traditionel og 
hyggelig middag, kan resturanten Cabane 
Illhorn, som ligger fem minutters trav fra 
Chandolin, anbefales. byen byder dog også 
på schweizisk luksus, som man kender det. 
bella Tola er et gennemrenoveret luksus-
hotel med spa og overdådige middage, der 
indtages i fantastiske, romantiske forhold.

desuden er aktiviteter som:
• Isklatring
• Paragliding
• Vinterhiking
• Kælketure
• Skøjteløb 
• Svævebaner
• Svømmehaller, fitnesstilbud, m.m.
• Museer etc.
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faKta val d’anniviers

kun to timer fra Geneve ligger skiområdet Zinal-Sorebois. det garanterer masser af sne i områ-
det, som ligger i 1670 til 2895 meters højde. området åbner allerede 16. november 2013. der er 
ni lifter, som fører dig rundt på 70 kilometer piste. det er dog freeride-terrænet nær ‘Gardes de 
bordon’, som gør Zinal til en meget velegnet destination til at udleve pudderdrømmene. de har 
endvidere lavet et ‘Avalanche Training Centre’, hvor man har muligheden for at øve og finpudse 
lavinebipperteknikken ved at finde de 16 begravede modtagere. For dem, som hellere vil have 
pulsen op med de smalle ski på, er der 19 kilometres langrendsløjper 
det fælles liftkort, som dækker over fem områder i Val d’Anniviers (Zinal, Grimentz, St-luc, 
Chandolin og Vercorin) tilbyder 220km pister. Prisen for en dagsbillet er 330 kr.
Som en nyhed i 2013 er der bygget en helt ny gondol, som forbinder Zinal og Grimentz og gør 
adgangen til endnu mere off-pisteterræn lettere.


