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A hetekben ért véget az alpesisí-világbajnokság, amelyet ezúttal az ausztriai Schladmingban 
rendeztek meg. A téli időszakban rendre refl ektorfénybe kerül ez a sportág, és mivel idén az 
elmúlt évtizedek legnépesebb magyar küldöttsége 17 fővel képviselte hazánkat a mezőnyben, 
különös érdeklődéssel beszélgettünk a sportág jeles képviselőjével, a most 28 éves, dél-tiroli 

születésű élsportolóval, a szuper-óriásműlesikló szám 2011-es világbajnokával. 

ÍRTA: KOVÁCS ESZTER

Beszélgetés Christof Innerhofer világbajnok síelővel
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Christof Innerhofer még csak há-
rom éves volt, amikor édesap-
ja először csatolt lábára sílécet. 

Tíz évesen már nem volt ritka, hogy 
a helyi versenyeken az egyébként kora-
szülöttként világra jövő, társainál rend-
re alacsonyabb fiú állt a dobogó legfel-
ső fokára. Tehetségét korán felismerve 
szülei mindent megtettek azért, hogy 
fiúkból profi válhasson, akár éjszakai 
másodállások árán is, amiért a sportoló 
mai napig a leghálásabb. Ám a világsi-
kerhez vezető út rögösnek bizonyult, 
Innerhofernek többször is át kellett len-
díteni magát a holtponton, hogy sérü-
lései dacára új erőre kapjon és bevésse 
nevét a sportága kiválóságainak sorába. 
2011-es Garmisch-Partenkircheni sze-
replésével végül eljött az áttörés, hiszen 
a németországi világbajnokságon há-
rom számban, három különböző színű 
medált szerzett.

Gentlemen’s CHOICE: Sokunk 
minden évben, rendszeresen síel, sőt, 
akár egészen jól is megtanulhatja 

az alapokat, mégsem lesz minden-
kiből élsportoló. Hogyan vezet az út 
a gyakorlópályáról a rivaldafénybe? 
Christof Innerhofer: Eredményeket 
elérérni nagyon sok edzést, elszánt-
ságot és akaratot igényel. Én személy 
szerint egészen fiatalon ismerkedtem 
meg a síeléssel, amely hamarosan a 
szenvedélyemmé vált. Szerencsés va-
gyok, hiszen van tehetségem hozzá, 
de a csúcsra vezető úton elengedhetet-
len a mindennapos küzdelem saját ha-
táraink leküzdésére.
G.C.: Magyarország nem sínagy-
hatalom, mint Ausztria, Olaszország 
vagy az Egyesült Államok. Milyen 
eszközökkel támogatja Önöknél az 
állam a sportot, avagy hogyan megy 
a szponzorkeresés? Kik számára le-
het érdekes az ebben rejlő marketing-
lehetőség?
C.I.: Úgy gondolom, hogy egy ország sa-
ját érdeke a téli üdülőhelyekbe való in-
vesztálás, amelyek turisták ezreit vonz-
hatják az adott régióba, hiszen a síelés 
igen népszerű és sok ember vágyik arra, 

hogy új pályákon próbálhassa ki magát. 
Véleményem szerint sok olasz vállalat is 
nyitna a kelet-európai régió felé: valószí-
nűleg Magyarország is tárgyalópartner-
re találhatna az olasz befektetők között. 
G.C.: Hogyan néz ki egy verseny-
síelő egy éve és élete? 
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C.I.: Egy átlagos évem néhány szóval 
jellemezve: edzések, versenyek, győzel-
mek és vereségek… Egyszer fent, egy-
szer lent, de a legfontosabb, hogy soha 
ne adjuk fel. 
G.C.: Milyen költségekkel jár a hob-
bi és vele szemben a profi síelés?
C.I.: Először is jó felszerelésre van 
szükség (természetesen profi szinten 
a szponzoráció rendelkezésre áll) és sí-
bérletre, ennyi az egész. Igen, tudom, ez 
nem egy alacsony költségvetésű sport-
ág, de a lehető legélvezetesebb, amit 
csak ember űzhet, nekem elhihetik! 
G.C.: A híradásokban olykor hallani 
lavinákról és komoly krízishelyzetek-
ről. Ki lehet őket védeni egyáltalán? 
Létezik biztos recept az elkerülésükre?
C.I.: Ismerni kell a hegyet, hogy érez-

hessük azt, de sajnos a tapasztalat sem 
nyújthat teljes biztonságot. Ha az em-
ber az úgynevetett szabadstílusú síelést 
űzi például, nagyon körültekintőnek 
kell lenni, hiszen bár a felszerelés segít, 
nem nyújthat 100%-os védelmet. 
G.C.: Meddig tarthat egy síelő pá-
lyafutása? 
C.I.: Ameddig az ember lendülete és 
lelkesedése tart.

Komment: Az 2013-as schladminig al-
pesisí-világbajnokságon az aranyérmet 
három számban is a magyar felmenők-
kel rendelkező amerikai versenyző, Ted 
Ligety szerezte meg. A férfi óriás műlesik-
lásban Farkas Norbert 47. helyen végzett, 
míg a hölgyeknél Berecz Anna 48. helyen 
zárta a számot.

Ahogyan interjúalanyunk is említi, a jó 
felszerelés és a biztonság igen fontos 
akár kezdő, haladó vagy free style sízés-
ről legyen is szó. Amennyiben a tiroli 
Kirchbergbe tervezzük síutunkat, érde-
mes átböngészni a PURE MOUNTAIN 
SHOP kínálatát, amely számos profesz-
szionális szolgáltatásával teszi kényelme-
sebbé, biztonságosabbá és élvezetesebbé 
ezt a felemelő sportot. Ha igazán meg-
bízható felszerelést szeretnénk, felújítani/
tuningolni eszközeinket, vagy akár az ala-
pokat szeretnénk elsajátítani profi okta-
tók segítségével, három üzlet kínálatából 
és oktatóprogramjaiból választhatunk, 
vagy az előrelátók otthonról is megren-
delhetik bármely szolgáltatást, elkerülve 
ezzel a sorban állást.

GCTIPP
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