PRESSMEDDELANDE Stöten i Sälen den 31 mars 2014

GRÄNSTRÄFFEN ÅTERUPPSTÅR I STÖTEN
Den 4 – 5 april arrangeras Gränsträffen för första gången i Stöten. Gränsträffen är en stor
musikfest med historiska anor. Under helgen kommer kända musiker från både Sverige och
Norge och gästar Stötens scener.
Att norska och svenska spelmän samlas nära gränsen för att spela är en tradition som går långt
tillbaka i tiden. Redan på 1890-talet samlades spelmän och lokalbefolkning vid Grundforsen,
precis nedanför Stöten, och vandrade för att möta upp befolkningen från Stoa i Norge. De
möttes och spelade tillsammans. Det första mötet ägde rum 1897 och arrangerades av nykteristföreningarna Trysil Avholdsförening och Godtemplarna i Lima och Transtrand. Evenemanget
hade mycket stor uppslutning. Upp till 4000 personer tog sig till platsen, med cykel eller häst
och vagn, för att titta, lyssna och ha roligt tillsammans. Gränsmötena var en årlig tradition som
bara hade några få uppehåll under första och andra världskriget och i samband med unionsupplösningen 1905. I början av 50-talet upphörde evenemanget av någon anledning, för att nu
ca 60 år senare åter arrangeras. “Vi i Stöten tycker det är roligt att kunna återuppta ett sådant
stort och populärt evenemang och vi hoppas att det kan bli en ny festlig tradition som kan
fortsätta att arrangeras varje år” säger Christoffer Tilstam, marknadschef i Stöten.
Under Gränsträffen i Stöten kommer det att finnas scener både inomhus och utomhus. Det
kommer att bli en rolig helg då gästerna kan njuta av både musik, skidåkning och mat och dryck
i en vacker fjällmiljö. Happy Skvett, Bæljtrøkken, Bjursmix och Lådisilär är några av banden som
kommer att medverka under helgen.
För ytterligare information
Marknadschef Christoffer Tilstam, 070-688 64 62, christoffer.tilstam@stoten.se

Stöten i Sälen AB är en av Sveriges ledande skiddestinationer belägen i Sälen, nordvästra Dalarna. Anläggningens liftomsättning var 33
MKR säsongen 12/13. Anläggningen har 18 liftar och 32 nedfarter och har Sälens bästa skidåkning enligt Synovate undersökning. Utöver
skidåkningen finns alla faciliteter som krävs för att få en trevlig vintersemester. Totalt finns ca 7000 bäddar i anläggningen. Stöten erbjuder
både grupp- och privatresor. Barnfamiljer, kompisgäng, seniorer samt konferenser. Skidresorna säljs inhouse via internet och telefon samt
via återförsäljare. Under vintersäsongen är ca 220 personer anställda.
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