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Andi

Dar am molipsit și aameni valoroși, care au ceva de spus în
domeniul schiului alpin. Abia retras din activitatea competi�ională, după ce
ne-a reprezentat la două Olimpiade și în multe etape de Cupă Mondială,
Ioan Valeriu Achiriloaie, devenit antrenor-manager al Aniei Caill, ne
împărtășește acum din experien�a acumulată prin analizele pe care le scrie
despre schi și fenomenul competi�ional mondial. De asemenea, Ania Caill,
speran�a schiului din România în acest moment este protagonista
interviului edi�iei. “Altfel” e și articolul despre istoria schiului scris de Dan
Burlac, directorul Alpin Film Festival, primul festival de film, cultură și
civiliza�ie montană din România, eveniment cu care avem un parteneriat
deja traditional. Și, dacă vorbim de parteneriate valoroase, le continuăm
pe cele de tradi�ie, cum e și parteneriatul cu Școala Română de Schi, dar am
încheiat și unele noi, cu care ne mândrim, precum cel cu Transylvania
Mountain Festival, care se traduce inclusiv prin con�inut valoros în această
revistă. Și da, continuăm să schiem și să scriem despre asta, continuăm să
cerem sfaturi de la exper�i pe care să vi le împărtășim în paginile revistei. Și
daca 80 de pagini tipărite care apar odată la două luni nu sunt suficiente,
ne găsi�i în continuare și online, așa cum v-am obișnuit. Noi ne bucurăm să
vă știm acolo și vă mul�umim că ne citi�i.

Abia acum, după ce am trimis la tipar revista Ski Magazine încep să
simt presiunea pe care o generează proiectul ini�ial, SkiPass Magazine.
Pentru că revista din sezonul 2013-2014 a stabilit un standard, dar, mai
ales, pentru că acum entuziasmul nu mai e suficient. Acum se presupune că
ne-am maturizat, că am avut timp suficient pentru a adăuga valoare acelui
proiect. De asemenea, cei cinci ani în care ne-am exprimat doar în online,
ne-a arătat cât de mult s-a dezvoltat acest domeniu și ne-a învă�at că o
revistă tipărită trebuie să con�ină altceva. Un con�inut diferit, ceva…”altfel”.
Entuziasmul este același și am încercat (și credem că am reușit) să-i
molipsim și pe al�ii. Tocmai de aceea vă propunem în acest prim număr al
Ski Magazine cea mai emo�ionantă poveste pe care o putea�i citi la
categoria “Competi�ie”, povestea participării lui Vlad Pop și a victoriei
copiilor de la Magicamp la celebra competi�ie 6133 Arctic Ultra.

Andrei Hu�anu, redactor-șef
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